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oudheidkundige Kring
RHEDEN-ROZENDAAL

Doelstelling

De Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal
is opgericht II januari 1954 en heeft zich ten
doel gesteld:

De bevordering van de kennis van de geschie-
denis van land en volk van de Veluwezoom,
in het bijzonder van de gemeenten Rheden
en Rozendaal. De Vereniging tracht dit doel
te bereiken door het houden van lezingen en
exposities, het bewaren van historische voor-
werpen en door het bevorderen van plaatselijk
onderzoek op historisch gebied alsmede door
steun van en samenwerking met instellingen,
stichtingen en verenigingen die een soortgelijk
doel nastreven.

Activiteiten

Het archief van de Kring wordt bewaard in het
Gelders Archief Arnhem en omvat een grote
verzameling boeken, dia's, foto's en andere
voorwerpen. In overleg zijn deze archiefstuk-
ken voor eenieder te raadplegen.

Vier maal per jaar wordt er een lezing gehouden
door een deskundige, die een interessant onder-
werp belicht. In de zomer en de winter wordt
voor de leden een excursie georganiseerd. Het
eigen periodiek verschijnt per kwartaal, waarin
onderwerpen behandeld worden die een raak-
vlak hebben met zowel de locale als regionale
geschiedenis.

De kring heeft ook een inspirerende website
die pro-actief beheerd wordt.

De kring is aangesloten bij het Gelders
Erfgoed.
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1 Inhoud en woord van de redactie

Van de redactie

In deze eerste uitgave van Ambt & Heerlijkheid van dit jaar, de
derde en laatste aflevering van de serie over het leven en werk
van Frederik van Rheden. Frits Tesser deed er het nodige onder-
zoek in archieven voor.
Landgoed Avegoor in Ellecom kende tussen 1940 en 1945 een
zwarte periode. Het voormalige Troelstra Oord werd door de
Duitse bezetter gebruikt als opleidingsschool voor de SS. Hoe-
wel er door de jaren heen diverse publicaties zijn verschenen
over de geschiedenis van huis en landgoed Avegoor tijdens de
Tweede Wereldoorlog, is er tot op heden geen chronologisch
overzicht over deze periode en de tijd kort erna gegeven. Hans
Timmerman deed het.
'Kwekerijen op Daalhuizen in Velp in de 20e eeuw' is een ar-
tikel van de hand van Anita Matser en Theo van der Hoeven.
In het begin van de 20e eeuw lagen er in het westelijk deel van
Velp en ten noorden van de spoorlijn een drietal landgoede-
ren, namelijk Daalhuizen, Rozenhagen en Schoonenberg. Nu is
het gebied omgevormd tot een woongebied, met langs de Am-
hemsestraatweg een aantal kantoren. De winkels en nijverheid
die in het midden van de 20e eeuw ruim aanwezig waren, zijn
grotendeels verdwenen. Met deze eerste aflevering begint een
reeks over die nijverheid in Velp.
'Alexander Vrijheer van Spaen en zijn bezittingen' is een arti-
kel van Nelleke den Boer-Pinxter. We lezen dat Alexander van
Spaen in 1661 Biljoen heeft gekocht, dat tot 1848 in bezit van
de familie blijft. Over Kasteel Biljoen heeft ze een artikel ge-
schreven in Ambt en Heerlijkheid nummer 162. Ze wilde nu
graag weten waarom Alexander Biljoen gekocht heeft en waar
hij vandaan kwam? Had hij nog meer bezittingen? Hoe vergaat
het zijn familie? Waarom gaat Biljoen in 1848 over in andere
handen?
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Deel 3

HEER FREDERIK I VAN RHEDEN
Frits Tesser

RIDDER VAN DE DUITSE ORDE

De komst van de Duitse broeders
naar de Hof te Dieren in het najaar
van 1218 was voor de hofbe-
woners en buren een bijzondere
belevenis. De boerderij van de
Hof werd convent en de broeders
waren voormalige kruisvaarders
met onder hen ridders.
Frederik van Rheden zelf ridder,
gerechtelijke schout in Oosterbeek
(benedendorp ) en Velp, was zo
onder de indruk van hun leefwij-
ze, dat hij zich bij hen aansloot.
De auteur probeert te achterhalen
wat de consequenties voor heer
Frederik waren, toen hij van
het dagelijkse leven de overstap
maakte naar het kloosterleven.
Deze aflevering is de laatste van
de serie.

Toen graaf Adolf III van Berg op 15 juni 1218 bekend
maakte, dat hij zijn Hof te Dieren aan de broeders van de Duit-
se Orde schonk, gebeurde dat in aanwezigheid van een groot
aantal getuigen. Zevenentwintig Rijnlandse edelen zetten hun
naam onder de oorkonde. De schenking vond plaats tijdens de
belegering van de vestingstad Damiate in Egypte, die in han-
den van de moslims was."
Er wordt niet vermeld, of bij de bekendmaking ook de Duitse
ordebroeders aanwezig waren. Toch lijkt dit wel waarschijn-
lijk. Graaf Adolf van Berg was met Hendrik van Salza, meester
van de Duitse Orde, Guillaume de Chartres, grootmeester van
de Tempel, Pierre Guérin de Montaigu, grootmeester van de
broeders van St. Jan, en vele andere kruisvaarders, waaronder
de Duitse ordebroeders, in mei 1218 van de havenstad Akko in
Noord-Palestina naar Damiate gevaren. Tijdens de belegering,
had hij de Duitse broeders beter leren kennen en was hij onder
de indruk gekomen van hun moed bij de gevechtshandelingen
en van hun dienstbaarheid bij de verzorging van zieke en ge-
wonde kruisvaarders. Zijn bewondering was zo groot, dat hij
hen financieel wilde steunen: hij schonk de Orde zijn Hof te
Dieren. De opbrengsten van dat boerenbedrijf zouden een bij-
drage kunnen betekenen in de vele kosten, die zij zich getroost-
ten. Want het was duidelijk dat met name de ziekenverpleging
hen voor grote uitgaven plaatste. Het lijkt zeer aannemelijk, dat
de broeders, die ter plaatse aan de gevechten deelnamen, bij de
proclamatie aanwezig waren en dat hun meester, Hendrik van
Salza, de oorkonde in ontvangst heeft genomen.



DE OPDRACHT

De schenking zal door de ordebroeders bijzon-
der op prijs zijn gesteld, niet alleen omdat daaruit
waardering sprak voor het werk dat zij verricht-
ten, maar ook omdat de Hof de mogelijkheid
bood naamsbekendheid in de Lage Landen
te krijgen. De Orde, aanvankelijk alleen in
de verpleging werkzaam en vanaf 1189 ook
als ridderlijke strijdmacht actief, kon zich
dank zij een goede organisatie en meerdere
landschenkingen redelijk handhaven, maar
voor de instandhouding van haar legermacht en
vooral voor de werving van nieuwe leden bleef
West-Europa het noodzakelijke achterland.

A. Reeds vanaf het begin waren de broeders op zoek naar afzetgebieden voor hun wijnen. Een moeilijkheid was de tol, die op veel plaatsen op de
doorvoer van wijn werd geheven. In 1221 schonk keizer Frederik II aan de Duitse Orde vrijstelling van de keizerlijke tolheffingen in het koninkrijk
Sicilië en het Heilige Roomse Rijk. Midden augustus 1224 verleenden de aartsbisschop van Keulen, de graven van Kleef en Gelre, de bisschop van
Utrecht en de graaf van Holland aan de Orde: vrijheid van tol voor het vervoer van 100 vaten wijn per schip per jaar of van andere goederen van
gelijke waarde. Het besluit werd in Keulen genomen, toen de tolheren daar bijeen waren voor het bezoek van Jean van Brienne, koning van Jeruzalem.

De Hof te Dieren was een strategisch belangrijke aanwinst,
die zeker benut moest worden. Hendrik van Salza besloot dan
ook samen met zijn raad om in de Hof te Dieren een convent
te stichten. Aan de broeders in Koblenz werd opgedragen die
taak op zich te nemen. Hun 'Duitse Huis', zoals het convent
werd genoemd, was op dat moment de enige vestiging van de
Orde in het Rijnland en het lag voor de hand dat het bestuur de
broeders aldaar met de oprichting van de nieuwe communiteit
belastte.

De Koblenzer broedergemeenschap was van jonge datum. In 1216
had Dietrich van Wied, aartsbisschop van Trier (1212-1242), de
broeders in Akko gevraagd om het St. Nicolaashospitaal in Ko-
blenz over te nemen. Het hospitaal, eigenlijk een opvangcentrum
voor zwervers en behoeftige pelgrims, verkeerde in een slechte
staat. Er moest herstelwerk worden uitgevoerd en het zou zelfs
beter zijn het gebouw op den duur te vervangen door nieuwbouw
(wat zestig jaar later gebeurde).
Aartsbisschop Dietrich kende de Duitse broeders niet persoonlijk.
Van kruisvaarders had hij gehoord, dat zij als monniken leefden,
de strijd niet schuwden en zieken en gewonden opzochten en ver-

Oudst bekende voorstelling van het Duitse Huis'! in
Koblenz uit ca. 1520. Op de voorgrond de Moezel",
daarachter de Rijn" met de burcht Ehrenbreid-
stein". Bij de karolingische kerk St. Castor"
(oorspronkelijk 838, verbouwd in IZ" eeuw)
vestigden zich in 1216 een aantal broeders
van de Duitse Orde. Twee jaar later reisden
enkelen van hen naar Dieren om de Hof over
te nemen.

pleegden. Zijn belangstelling voor de Orde werd
nog vergroot toen zijn broer, graaf Georg van

Wied, liet weten op kruistocht naar het H. Land te
gaan. Op grond van de verkregen informatie besloot

aartsbisschop Dietrich de broeders financieel tegemoet te
komen. Het St. Nicolaashospitaal had een groot aantal bezittin-
gen. Bij een goed beheer zou de Orde daarvan kunnen profiteren.
Vandaar zijn aanbod aan de broeders om de bezittingen over te
nemen. Bovendien kregen zij de beschikking over een huis in de
buurt van het hospitaal. Het ordebestuur ging akkoord en stuurde
enkele broeders naar Koblenz. Daarmee was het eerste Duitse
Huis in het Rijnland een feit."

DE KENNISMAKING

Het aantal broeders, dat vanuit Koblenz de reis naar de
Hof in Dieren ondernam, zal niet groot zijn geweest. Het St
Nicolaashospitaal eiste de nodige aandacht, bovendien waren
de broeders druk doende om een netwerk op te zetten voor de
verkoop van Moezel- en Rijnwijn. Door verwerving van de be-
zittingen van het hospitaal waren de broeders eigenaar gewor-
den van enkele belangrijke wijngaarden. De opbrengst daarvan
was zo groot, dat het de moeite loonde de wijn in de handel te
brengen, ook buiten de eigen regio. De baten die dat opleverde
kwamen ten goede aan de Orde, maar ook het Duitse Huis in
Koblenz profiteerde daarvan. A)



scheiden van de Hospitaalbroeders van St. Jan (Johannieters),
die een wit kruis droegen en van de broeders van de Tempel
(Tempeliers), die een rood kruis op hun kleding en schild had-
den.

Toen in Dieren bekend werd, dat graaf Adolf van Berg in
Egypte zijn Hof had weggeschonken, zullen de hofbewoners
en de buren verbaasd hebben gereageerd. Mogelijk was be-
kend, dat de graaf op kruistocht was, maar van de broeders van
de Duitse Orde had waarschijnlijk niemand gehoord. Eigen-
lijk wel begrijpelijk, want het aantal leden bleef na de officiële
oprichting in Akko in 1189 zeer beperkt. Weliswaar waren er
vanaf 1200 door schenkingen van grond en ziekenhuizen hier
en daar in West-Europa kleine communiteiten van broeders
ontstaan, maar daarmee raakte de Orde nog niet bekend. Dat
veranderde in de twintiger jaren van de 13de eeuw, toen Hen-
drik van Salza, de (groot)meester, het vertrouwen wist te win-
nen van paus en keizer en dank zij zijn diplomatieke gaven in
meerdere conflicten een bemiddelende rol speelde. Van beide
zijden werd hij begunstigd en kreeg hij tal van privileges voor
de Orde.

De combinatie ridder - kloosterling zal voor de hofbewoners
en buren geen punt van discussie zijn geweest. Het idee, dat
krijgslieden, die de vijand van het geloof bestreden, in het da-
gelijkse leven als monnik leefden, was bekend. In Arnhem,
Bovendorp, 3) woonden sinds langere tijd de hospitaalbroeders
van St. Jan, die zich wijdden aan de verpleging van zieken.
Menigeen van hen had in het H. Land gevochten. Zij hadden de
religieuze geloften afgelegd en leidden een gemeenschappelijk
leven. Hun convent was de vroegere woning van graaf Otto I
van Gelre. Tijdens of na zijn kruistocht naar het H. Land (1189-
1191) had hij hun die geschonken, samen met de bijbehorende
grond. 0)

Waarschijnlijk al in het najaar van 1218 kwamen enkele
(ridderjbroeders'" van Koblenz naar Dieren om met de be-
heerder van de Hof over de overdracht te praten. Voor de hof-
bewoners was het een unieke kans om met de broeders ken-
nis te maken. Het bleken mannen van vlees en bloed te zijn,
krijgslieden, die wanneer zij niet op het slagveld waren, als
monniken leefden. Dat was te zien aan hun kleding. Onder een
wijde witte mantel droegen zij een eenvoudige grijze pij.ClOp
die mantel was links een groot zwart kruis genaaid. Een iets
kleiner, eveneens zwart kruis was op de soutane te zien, op
borsthoogte. Dat kruis had paus Coelestinus IIIhen in 1196 ge-
schonken. Dat het een zwarte kleur had, was om hen te onder-

DE OVERNAME

Wat de hofbewoners en buren meer zal hebben bezigge-
houden is de vraag wat er met de boerenhoeve van de Hof zou
gaan gebeuren. Werden de broeders ondergebracht in de boer-
derij en werd het woongedeelte ingericht tot convent? Voor zo-
ver wij de plannen kunnen reconstrueren, was dat inderdaad
het geval. In de oorkonde van Frederik van Rheden uit 1230 is
sprake van het 'Duitse Huis' in Dieren. Waarschijnlijk zullen
de vrijgekomen ruimten van de hoeve gebruikt zijn om daarin
de broeders te huisvesten. De stallen en opslagruimten zullen

B. De oorspronkelijke naam van de broeders
van de Duitse Orde was: 'Broeders van het
Hospitaal van de Heilige Maria van de Duitsers
in Jeruzalem', waarmee verwezen werd naar
het Duitse hospitaal in Jeruzalem, toen de stad
nog in christelijke handen was. Naarmate in de
Orde (eerste helft J3de eeuw) meer de nadruk
op het ridder-ideaal kwam te liggen, raakte de
ziekenzorg op de achtergrond. In de pauselijke
bul van 8 december I2I 6 staat, dat alleen een
ridderbroeder tot (groot)meester van de Orde
mag worden gekozen. Vijftig jaar later is de
Orde, die begon met ziekenverpleging, een rid-
derorde geworden. De Statuten (proloog) zijn
daar duidelijk over: 'Dese ridderscap is oec
vorste (voornaamste), want zi gheloeft hebben,
dat si Goeds (Gods) versmanisse (miskenning)

end zijns cruce wreke wilt, end vechten om dat
heijlighe lant, dat der kersten wesen soude (dat
de christenen toebehoort), dat die heijden ond'
hem hebben beduonghen (dat de heidenen hen
hebben afhandig gemaakt)'.

gaan wij ervan uit dat de soutane van de ridder-
broeders eveneens grijs van kleur was.

D. Het is niet zeker of de schenking in het H.
Land of na afloop van de kruistocht plaatsvond.
Bekend is, dat graaf Otto I van Gelre (1184-
1207) zich in de eerste helft van 1189 aansloot
bij landgraaf Lodewijk III van Thüringen en dat
zij met hun krijgslieden in september bij Akko in
Noord-Palestina aan land zijn gegaan. De stad,
die in handen van de moslims was, werd sinds
eind augustus door de christenen belegerd. Daar
leerde graaf Otto de broeders van St. Jan kennen
en hij was onder de indruk van hun liefdevolle
zorg voor zieke en gewonde kruisvaarders. Hij
besloot hen te helpen. De schenking van zijn re-
sidentie in Arnhem was daar het bewijs van.

C. De Regel zegt hierover: 'Die ridder broed' zul-
len witte mantel drage ten teken der ridderscap,
doch en zolen zi an andren cledren van andre
broedre niet zijn ondersceden '. Cap. XlI. Van de
andere broeders, de serjanirbroeders (bereden
krijgslieden zonder riddertitel), de halfbroeders
en -zusters is bekend, dat de kleur van hun sou-
tane grijs was, evenals hun mantel. In de volks-
mond werden zij 'gruwe (grauwe) menteler' ge-
noemd. Omdat de broeders alleen daor de kleur
van de mantel van elkaar waren onderscheiden,



behouden zijn gebleven, want het boerenbedrijf moest kunnen
doorgaan. De Hof was een goed lopende onderneming en het
was in het belang van de Orde daar geen afbreuk aan te doen.

Of was het motief dat hij door broeder te worden ten volle zou
delen in de geestelijk verdiensten van de Orde?
Een feit is, dat heer Frederik op 11 juni 1231 'frater domus Theu-
tonicorum', broeder van het Duitse Huis in Dieren blijkt te zijn.
In dezelfde oorkonde wordt vermeld, dat hij nog steeds lid is van
de voogdijraad, die belast is met het toezicht op de minderjarige
graaf OUo TI van Gelre. De raad werd door hertog Hendrik I van
Brabant, in het leven geroepen na het overlijden van Otto's va-
der, graaf Gerard IV van Gelre, in 1229. Hertog Hendrik was de
grootvader van OUo, die toen zelf 15jaar was.
Intreden bij de Duitse Orde betekende dus niet, dat alle publieke
functies moesten worden opgegeven. Van een kloosterling ver-
wacht je niet dat hij in overheidsdienst is, maar het bestuur in
Koblenz achtte de positie van broeder Frederik zo belangrijk, dat
hij het ambt van voogd kon blijven uitoefenen. De relaties op be-
stuursniveau, die de functie met zich meebracht, konden de Orde
waarschijnlijk goed van pas komen.

Het ligt voor de hand, dat de broeders bij hun aankomst een
bezoek hebben gebracht aan de parochiekerk op het terrein en
kennis hebben gemaakt met de dienstdoende geestelijke." Het
was te verwachten, dat deze te zijner tijd door een priester van
de Duitse Orde zou worden opgevolgd, want bij de overdracht
van de Hof was het collatierecht inbegrepen. In het vervolg
zou de overste (commandeur) in Koblenz degene zijn, die de
pastoor van de kerk in Dieren zou benoemen en hem ter be-
vestiging aan de aartsdiaken van de St. Pieter in Utrecht zou
voordragen. Dat was de procedure, waarbij de aartsdiaken de
vertegenwoordiger van de bisschop was.

Hoe de overname van de Hof door de Duitse Orde
precies in zijn werk is gegaan, weten wij niet, maar
vermoedelijk hebben zich kort na de eerste bespre-
kingen enkele broeders in Dieren gevestigd. Onder
leiding van een van hen is de boerderij ingericht
tot convent. Want het was een eerste vereiste, dat
men gezamenlijk kon wonen, bidden en de werk-
zaamheden verdelen. Het moet allemaal in goede
harmonie zijn verlopen en voor de omgeving niet
onopgemerkt zijn gebleven. De levenswijze van de
broeders moet de mensen hebben aangesproken,
zozeer zelfs dat een van hen, de edelman Frederik
van Rheden, schout van de bisschop van Utrecht in
Velp en Oosterbeek, zich geroepen voelde zich bij
hen aan te sluiten. Zo'n tien jaar na de komst van
de eerste broeders liet hij weten lid van de Duitse
Orde te willen worden.

BROEDER FREDERIK VAN RHEDEN

Wat heeft heer Frederik tot het besluit ge-
bracht om Duitse ridderbroeder te worden? Voelde hij
zich aangesproken door het kruistocht-ideaal van de
Orde en wilde hij actief deelnemen aan de strijd in
het H. Land? Of was hij zo onder de indruk van de le-
venswijze van de (ridder) broeders, dat ook hij op deze
manier, namelijk als ridder, kloosterling wilde zijn?

De hof van Frederik van Rheden in
de buurschap Doesburg (halverwege
Ede-Lurueren) heeft mogelijk aan de
Lunterseweg gelegen. Daar bevindt zich
op nr. 80 een l Z" eeuwse boerderij met
de naam 'Groot Betrum ', 'Betrum ' is
mogelijk een verbastering van 'Bethle-
hem', het klooster bij Doetinchem
waaraan heer Frederik zijn hof schonk.

Ook het jaar daarop, in 1232, komen
wij broeder Frederik tegen. Hij is dan
betrokken bij de verkoop van een aan-
tal goederen in Wehl aan het klooster
Bethlehem bij Doetinchem. Opvallend
is, dat bij de verkoopovereenkomst zijn
drie zonen Arnold, Frederik en Gerard
aanwezig zijn. Zij treden evenals hun
vader op als getuigen. Wij kennen hen
van de onderhandelingen met het kapit-
tel van St. Pieter over de te gebruiken
inhoudsmaat bij de afdracht van de tien-
den. Dat overleg vond het jaar daarvoor
plaats, in 123I.5)

DE SCHENKING

Ten slotte is er nog een ongeda-
teerde oorkonde van broeder Frederik
zelf. Het is een schenkingsoorkonde,
waarin bekend wordt gemaakt dat hij
zijn hof in de buurschap Doesburg bij
Ede aan het klooster Bethlehem bij Doe-
tinchem schenkt. Het is een bijzonder
document, niet alleen omdat Frederik



van Rheden hier zelf aan het woord is, maar ook omdat het is gezegeld
met het zegel van het Duitse Huis in Dieren. Het zegel moet kort na
de oprichting van het convent (ca. 1220) zijn vervaardigd
en is daarmee het oudste exemplaar dat wij van
de Duitse broedergemeenschap be-
zitten. De tekst van de oor-
konde luidt als
volgt:

Het is opvallend dat in de oorkonde niet
de Duitse Orde wordt begiftigd, maar
het klooster Bethlehem bij Doetin-
chem. De Duitse broeders zouden
de hof (domus) in Doesburg (bij
Ede) waarschijnlijk graag hebben
aanvaard, toch gaat dat bezit naar
de reguliere kanunniken van het
klooster Bethlehem in de buur-
schap Gernere (Gaanderen
z.o. van Doetinchem).
Waarom?
De reden is vermoedelijk,
dat heer Frederik, toen hij
nog op zijn ridderhofstede
in Rheden woonde, de
belofte heeft gedaan
om een van zijn bezit-
tingen C.q. de hof in
Doesburg aan het
klooster Bethlehem
te schenken. Het is
toen bij die belofte
gebleven. Nu hij
broeder van de
Duitse Orde
wordt, veran-
dert de situ-
atie; hij ziet

zich genoodzaakt
de vroegere belofte alsnog

waar te maken. In het klooster be-
schikt men vanwege de gelofte van armoede

niet over eigen bezit. Wanneer iemand iets wil wegschen-
ken, moet hij dat doen vóór hij in het klooster treedt, dus op het
moment dat hij nog vrij over zijn persoonlijke eigendommen kan
beschikken.Zegel

van document
is in witte was, Over het

leliekruis het St. Andreaskruis met
bol aan einde van elke arm. Boven in rand-

schrift vaag zichtbaar: Rl-S mogelijke tekst:
I(NSIGNE DOMUS TEUTONICE IN DIETE)R

(kenteken van het Duitse Huis in Dieren)

Wanneer de voorstelling van zaken juist is, kunnen wij ook
nagaan op welk tijdstip de oorkonde, die zonder datum is, werd
opgemaakt. Twee andere oorkonden zijn daarbij van belang.
Beide zijn van graaf Otto II van Geldre en dateren uit 1231. De
eerste (met alleen het jaar 1231) gaat over een bepaald gebied



in de Neder Betuwe, dat de graaf nolens volens afstaat aan de
abdij Mariënwaard. Er was lange tijd onenigheid over de vraag,
aan wie dat land toebehoorde: aan de graaf of aan het klooster.
Een adviescommissie boog zich over de kwestie en kwam tot
de conclusie, dat het klooster Mariënweerd het meest in zijn
recht stond. Een van de adviseurs was Frederik van Rheden,
die 'bonus vir', geachte heer, wordt genoemd."

In de tweede oorkonde geeft graaf Otto aan Harderwijk het
recht om jaar- en weekmarkten te houden. Bovendien krijgt de
stad de vrijheid, die gelijk is aan de vrijheid van de stad Zut-
phen. De graaf verleent dat privilege na consultatie van onder
meer de voogdijraad, die nu als adviesraad
functioneert. Frederik van Rheden, lid van
die raad, wordt hier vermeld als 'frater do-
mus Theutonicorum', broeder van het Duitse
Huis. De dagtekening van de oorkonde is 11
juni 1231.8)
Het is opmerkelijk, dat heer Frederik in het-
zelfde jaar op verschillende manieren wordt
vermeld: eerst als 'geachte heer' (de eerste
oorkonde, hoewel zonder datum, gaat beslist
aan de tweede vooraf), daarna als 'Duitse
broeder'. De conclusie ligt voor de hand:
Frederik van Rheden is in het voorjaar van
1231 (dus vóór 11juni) broeder van de Duitse
Orde geworden. De ongedateerde oorkonde
moet in die periode zijn opgesteld, omdat de
schenking vóór het intreden in Orde (zie bo-
ven) moest hebben plaatsgevonden.

Wat betreft de inhoud van deze oorkonde:
wanneer wij het document goed bekijken, be-
staat het uit twee gedeelten. Het eerste deel
gaat over de schenking van de hof in Doesburg
(bij Ede) aan het klooster Bethlehem, het twee-
de deel is een clausule. Broeder Frederik wil
de eigen Orde alsnog begunstigen. Aan de ge-
dane toezegging van de schenking valt niets te
veranderen, de belofte moet nagekomen wor-
den. Maar wanneer het klooster Bethlehem de
hof niet ten eigen bate benut, maar uitbesteedt
en daar geld voor vraagt, ligt de zaak anders.

In dat geval zijn de broeders in Dieren gerechtigd om van de
'bezitter' een materiële en financiële tegemoetkoming te eisen.
Mocht daaraan na meerdere aanmaningen geen gehoor worden
gegeven, dan vervalt de hof aan het Duitse Huis in Dieren.

DE INKLEDING

Een gebruikelijk ritueel bij de opname in een kloos-
tergemeenschap is de 'inkleding'. De kandidaat ontvangt het
religieuze gewaad, nadat hij eerst aan God de gelofte heeft
gedaan: kuis te leven, afstand te doen van de eigen wil, dit is
gehoorzaam te zijn tot in de dood en af te zien van eigen bezit,'?

Het klooster Bethlehem werd ca. 1180 door 'magister Franco' gesticht met medewerking
van de markgenoten van Varsseveld. Er werd een houten kapel gebouwd, die door bisschop
Boudewijn van Utrecht werd gewijd. Twintig jaar later brandde de kapel af, maar dank
zij vele schenkingen kon er een stenen kapel worden gebouwd. Later volgden nog tal van
andere schenkingen, waaronder de hof in Doesburg van Frederik van Rheden. Tijdens de
80-jarige oorlog werd het klooster in 1579 verwoest en met de grond gelijk gemaakt.

Zegel in groene was bij een oorkonde uit 1286. Op voetstuk gekroonde Maria met kind;
rechts bisschop met mijter, kromstaf en boek; links St. Laurentius met boek en rooster. In
randschrift: S: COVET---IE. SCE. MARIE. 1- BETLEHEM (zegel van het convent van de
kerk van Maria in Bethlehem).



De eerste officiële inkleding bij de Duitse Orde vond plaats in
1198. Op 8 maart van dat jaar nam Hendrik Walpot, hoofd van
de ziekenbroeders en eerste Meester van de Duitse Orde, de
kloostergeloften af van ridder Herman van Kirchheim. Vervol-
gens werd hem de witte mantal (van de Tempeliers) omgehan-
gen met (?) het zwarte kruis van de Duitse Orde en ontving hij
de Regel (eveneens van de Tempeliers). De plechtigheid vond
plaats in de havenstad Akko (in het noorden van het H. Land)
in aanwezigheid van vele hoogwaardigheidsbekleders.v

De ridders, die na Hermen van Kirchheim tot de Orde toetra-
den, werden op dezelfde wijze ingekleed, alleen veranderde
het ritueel enigszins. De nadruk kwam meer en meer op de
ridderlijke status te liggen. Uit latere verslagen blijkt, dat de
kandidaat in het volle harnas aan de plechtigheid deelnam.
Eerst offerde hij op het altaar (de ceremonie vond in de kerk
plaats) een goudstuk, waarna een priester het zwaard en het
schild zegende. Vervolgens omgordde de landcommandeur
(provinciale overste van de Duitse Orde) de kandidaat met het
zwaard en zei: "Wees ridder en een goed man en blijf trouw
aan de ridderlijke (Duitse) Orde". Hierna hield de priester hem
een kruisbeeld voor, dat hij kuste, en werd de witte mantel met
het zwarte kruis om zijn schouders gehangen. Daarmee was de
plechtigheid ten einde. Onder klokgelui werd de nieuwe rid-
derbroeder naar buiten geleid, waar hem een feestelijk onthaal
wachtte.'?'

Frederik van Rheden, die in het voorjaar van 1231 broeder
van de Duitse Orde werd, zal op overeenkomstige wijze zijn
ingekleed. De plechtigheid heeft waarschijnlijk in Koblenz
plaatsgevonden. De broeders in Dieren stonden immers onder
het gezag van de overste van het Duitse Huis in die stad. In
een oorkonde van dat jaar wordt hij vermeld als 'Ludovicus
in Confluencia praeceptor', Ludovicus, overste in Koblenz.'"

Hij zal waarschijnlijk degene zijn geweest, die heer Frederik
de kloostergeloften afnam, hem omgordde met het gezegende
zwaard en hem de witte mantel omhing. Het is ook mogelijk,
dat de gevolmachtigde van de grootmeester voor de Duitse
Landen, broeder Diederik, de leiding van de plechtigheid heeft
gehad. Als 'Deutschmeister' was hij belast met het toezicht op
de huizen van de Orde in het Duitse Rijk. Tot zijn takenpakket
behoorde het aannemen van nieuwe leden.!" De functie was in
die tijd echter nog in ontwikkeling, daarom is het niet zeker of
hij daadwerkelijk bij de plechtigheid was betrokken.

ENKELE VRAGEN

Na zijn inkleding bleef Frederik van Rheden actief als
lid van de grafelijke voogdijraad en trad hij op als adviseur in
enkele belangrijke zaken. De laatste keer dat wij van hem horen
is in 1232. Hij treedt dan op als getuige bij een verkoopover-
eenkomst tussen de familie van Bernhamme en het klooster
Bethlehem betreffende een aantal goederen in Wehl. We maak-
ten daar al eerder melding van. Ook zijn zonen Arnold, Frede-
rik en Gerard waren daarbij als getuigen aanwezig.

De vermelding van de vader, die samen met zijn zonen als ge-
tuige optreedt, is een interessant gegeven. Om als getuige te
kunnen optreden moest je volwassen zijn. Heer Frederik zal
dus, toen hij in 1231 broeder werd, op leeftijd zijn geweest,
want hij had drie volwassen zonen. Over zijn vrouw wordt niet
gesproken. Iemand die het klooster ingaat, is niet getrouwd of
is weduwe of weduwnaar en neemt de verplichting op zich celi-
batair te leven. Het lijkt dan ook redelijk om te veronderstellen,
dat Frederik van Rheden pas na het overlijden van zijn vrouw
kloosterling is geworden, Maar helemaal vanzelfsprekend is
dat niet. In de 12de en 13de eeuw - we beperken ons tot die tijd
- was er in dit opzicht meer ruimte. In 'Geschiedenis der Duit-

von Kirchheim nog geen eigen statuten. In de
daarop volgende jaren ontstond het 'Ordens-
buch' met zijn voorschriften, bepalingen en
gewoonten, waarvan het oudst bekende exem-
plaar dateert uit /264.

F. 16 Novmber 1347 verscheen voor de cle-
ricus Hendrik van Groesbeek in de St. Ste-
venskerk in Nijmegen het echtpaar Peter

E. Het is niet duidelijk, of de witte mantel,
die van de Tempeliers afkomstig was, van
een zwart kruis was voorzien. Waarschijnlijk
wel. In ieder geval behoorde de witte mantel
met het zwarte kruis vanaf de begintijd tot de
standaarduitmonstering van de Duitse rid-
derbroeders. De Leefregel was eveneens van
de Tempeliers afkomstig. De Duitse broeders
hadden bij de inkleding van ridder Herman

Raetghever en Aleid van Beek, dat te kennen
gaf te willen scheiden (divortium petierunt).
De reden was, dat heer Peter voornemens was
in te treden in 'de Orde van de Duitse Heren
in Dieren '. De echtgenoten beloofden na de
scheiding naar eer en geweten in kuisheid te
zullen leven. Van deze verklaring, die door ge-
tuigen werd bevestigd, werd een officiële acte
opgemaakt. Codex Dipl. Nr. 475.



sche Orde, Balie van Utrecht' schrijft lJ. de Geer tot Oudegein:
'Niet alleen adellijke jongelingen, die den leeftijd van achttien
of twintig jaren hadden bereikt, maar ook gehuwde ridders en
schildknapen traden in de vroegste tijden niet zelden nog na
het overlijden of wel met toestemming hunner echtgenoten op
reeds gevorderden leeftijd in de Orde'P'
Het is dus goed mogelijk, dat heer Frederiks echtgenote niet
was overleden, toen hij ridderbroeder werd. Zij zijn dan vrij-
willig van elkaar gescheiden, waardoor het voor hem mogelijk
werd lid van de Duitse Orde te worden. De procedure is bekend
uit een kerkelijke notariële akte uit 1347.F)

Een vraag van heel andere aard is, of heer Frederiks intrede bij
de Duitse broeders het einde betekende zijn werkzaamheden
als gerechtelijke schout in Oosterbeek en Velp. Waarschijnlijk
wel! Wie kloosterling wordt, neemt afstand van de wereldlijke
besognes en treedt een wereld binnen, waarin stilte, medita-
tie en gebed essentiële voorwaarden zijn. Daar komt bij, dat je
door de overgang naar het klooster onder een nieuwe leiding
komt te staan. Tot dan toe was de bisschop van Utrecht heer
Frederiks leenheer en opdrachtgever. Na zijn overgang naar de
Duitse Orde zijn het de (groot)meester in Akko, en onder hem,
de overste in Koblenz, die de instructies geven en strikte nale-
ving van het kloosterlijke reglement eisen.
De nieuwe leefwijze was niet te combineren met het ambt van
gerechtelijke schout. Het lijkt dan ook aannemelijk, dat heer
Frederik het richters ambt met zijn hoge en lage bevoegdheid
kort voor zijn intrede heeft overgedragen aan zijn oudste zoon
Arnold, die in de lijn van de erfelijkheid als eerste voor dat ambt
in aanmerking kwam. Aansluitend zal bisschop Wilbrand, de
opvolger van Otto van Lippe, hem met het richtersambt hebben
beleend en zal hij, Arnold van Rheden, in handen van de bis-
schop de ambtseed hebben afgelegd.'?

DE 'KYERKEN GRIFTE'

Een bevoegdheid, die heer Frederik waarschijnlijk ook
aan zijn oudste zoon heeft overgedragen, is het recht van col-
latie in de kerspels Oosterbeek en Velp. In de oorkonde van 18

maart 1342, waarin de verkoop wordt bekend gemaakt van het
hoge en lage gericht in beide buurschappen, wordt dit privilege
met name genoemd. Alle rechten en goederen, die van de bis-
schop van Utrecht in leen zijn ontvangen, worden aan hertog van
Gelre verkocht, 'behaudelijc (behalve) ons aldaer der kyerken
ghifte (collatie), alse (zowel) te Velpe ende 'tOesterbeke'.
Heer Frederik van Baer, de opsteller van de oorkonde, kan de
kerkgift van de totale belening"? afzonderen, omdat deze juri-
disch gezien niet bij het richterambt is inbegrepen. De kerkgift
komt de heren van Rheden - van Baer toe op persoonlijke titel.
Toen bisschop Otto van
Lippe in 1217 heer Fre-
derik I met het schout-
ambt beleende, ontving
hij als financiële on-
dersteuning niet alleen
het recht op de tiend in
Vaas sen, maar ook het
recht om in Oosterbeek
en Velp het pastoors-
ambt te vergeven. Dit
wordt niet met zoveel
woorden vermeld, maar
gezien de erfelijkheid
van de totale belening
mogen wij daarvan
uitgaan. Het was ove-
rigens niet alleen een
kwestie van verhoging
van de inkomsten, het
collatierecht in beide
buurschappen verleen-
de heer Frederik I en
zijn opvolgers ook een
groter aanzien, wat de
bedoeling van bisschop
Otto van Lippe was."?

'Oude Jan' van Velp, oorspronkelijke
naam 'Mattheuskerk', Ten tijde van
Frederik van Rheden was het schip niet
zo hoog, het dak minder steil en waren
de vier ramen aan weerszijden smaller.
De tufstenen toren (onderste gedeelte)
was toen waarschijnlijk in aanbouw of
juist gereed. De noordelijke bakstenen
kapel is van ca. 1560.

G. De schenking omvatte eveneens de tiend van Deventer, Elst, Zeist, Amersfoort en van zijn eigen akker in Gees (esdorp, ten noordwesten van
Coevorden). Daarbij kwamen nog 12 bunder land in Deventer, Eist en Velp. Het benedictijner klooster op de Hohorst werd in 1050 door bisschop
Bernold (1026-1054) naar Utrecht overgeplaatst en heette van toen af de St. Paulusabdij. Een restant van de gevel van de abdij is te vinden in de
Hofpoort, een zijsteeg van de Nieuwegracht. Voor de oorkonde: S. Müller, Oorkondenboek Sticht Utrecht, dl.1, nr. 189.



Als collator had heer Frederik het recht om aan de bisschop
een priester voor te dragen voor het pastoorsambt, wanneer
in Oosterbeek of Velp een pastoorsplaats vacant was. Aan de
kandidaat-pastoor moesten dan wel eerst de kerk, het kerkgoed
en de kerkelijke inkomsten overgedragen worden.

In de 12de eeuw werd in de Oude Kerk van Oosterbeek de koorslui-
ting met drie halfronde altaamissen vervangen door een versmald,
halfrond gesloten koor, nog juist te zien tussen de bladeren van de
boom aan de oostkant van de kerk. De bakstenen toren, die met
tufsteen werd bekleed, werd in de ]4de eeuw gebouwd. Heer Frederik
van Rheden heeft hem dus niet gekend.

Het kerkgoed omvatte de weem (boerderij, waar de pastoor
woonde) en het 'weemelandt', het kerkhof, en de bij de kerk
gelegen grond. De kerkelijke inkomsten verwezen naar de
pastoorsprebende (pastoorsalaris) en de onderhoudskosten
van kerkgebouw, pastorie, kerkhof en eredienst, die ten laste
van de collator waren. Hij had als kerkpatroon ervoor te zor-
gen, dat de pastoor zijn ambt naar behoren kon vervullen.

Onderdeel van de kerkgift (collatie) was gewoonlijk de tiend,
het tiende deel van de opbrengst van het boerenland in het
kerspel. Eigenlijk kwam de tiend aan de pastoor toe, maar
de praktijk was anders. Meestal ging een derde deel naar de
pastoor en was de rest voor de collator, de beheerder van het
kerkelijke goed. Het kwam echter ook voor, dat de tiendop-
brengsten volledig naar de kerkheer (collator) gingen. In de
kerspels Oosterbeek en Velp speelde dat probleem niet.

Allang voor de tijd van heer Frederik had Adelbold, die van
1010 tot 1026 bisschop van Utrecht was, de tiend van beide
kerspels aan het benedictijner klooster van het H. Kruis ge-
schonken, dat op de Hohorst bij Amersfoort lag.?' Hoewel er
dus geen tiend aan het collatierecht (de kerkgift) was verbon-
den, achtte Frederik, heer van Baer, het bezit van dat recht
zo belangrijk dat hij het buiten de verkoop hield. Kennelijk
brachten de kerkelijke goederen in beide kerspels zoveel op,
dat het aantrekkelijk was om na aftrek van de pastoorspreben-
de, de kosten voor het onderhoud van de kerk enz. de kerkgift
in eigen hand te houden.
Zoals gezegd lijkt het aannemelijk, dat heer Frederik van
Rheden vóór hij bij de Duitse Orde intrad, (naast het richter-
ambt) ook het collatierecht aan zijn oudste zoon heeft overge-
dragen. Het paste een kloosterling niet zich met de keuze van
een pastoor in te laten, zeker niet wanneer het een benoeming
buiten de eigen Orde betrof. De laatste vermelding van heer
Frederik, broeder van de Duitse Orde, is te vinden in de al
eerder genoemde oorkonde van 1232. Daarmee eindigt voor
ons zijn boeiend levensverhaal.
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8. L.A.J.w. Sloet, OBGZ, no. 546.



9. In de Leefregel (eerste Nederlandse uitgave ca. 1400) worden de verplich-
tingen aldus geformuleerd: "drie dinghe zijn die grontvestinghe (grond
slagen) eens iigelics (van een ieders) geestelics leuens en zijn gheboden
(zijn verplichtend gesteld) in deser regele. Te eerste is cuusheit ewelic.
Tander (ten andere/ten tweede) is vertien egens willen (afstand doen van
de eigen wil). Dat is ghehorsam te zijn want (tot) in den doet (dood).
Dat derde is ontheiten (beloven) armoede dat hi sonder eyghëscap (bezit)
leue". W.I. D' Ablaing van Giessenburg, De Duitsche Orde of beknopte
Geschiedenis. Indeling en Statuten, 's- Gravenhage 1857, p. 214.

10. Voor een verslag van de inkledingsceremonie zie 'Vander cleedingh der
heeren inden oerden, principael voor een ritter persoon', Codex Dip!. No.
445, p. 258-262.

11. Voordat broeder Ludovicus naar Koblenz kwam, stond hij aan het hoofd
van het Duitse Hospitaal in Akko: oorkonde d.d. 25 januari 1219. Later
in dat jaar werd hij benoemd tot overste (commandeur) van het Duitse
Huis in Koblenz. J.H. Hennes, Codex diplomaticus Ordinis Sanctae
Mariae Teutonicorum. Urkundenbuch des Deutschen Ordens, Bd. I,
Mainz 1845, nr. 11,41,86. Wij plaatsen 'commandeur' tussen haakjes,
omdat de titel in de regio Koblenz pas in 1245.voor het eerst voorkomt.

12. De toeloop van kandidaat-ridders was zo groot, dat voor de aanneming
van nieuwe leden al spoedig de regionale oversten (landcommandeurs )
moesten worden ingeschakeld. Broeder Diederik wordt als 'Deutschrneis-
ter' vermeld in een oorkonde van 18 januari 1231.

13. J.J. de Geer tot Oudegein,. Archieven, p. LXX.
14. Amold van Rheden komen wij tussen 1230 en 1252 in diverse oorkonden

tegen samen met zijn broers Frederik (II) en Gerard. Hij treedt ook alleen
op. Zijn naam wordt voor het laatst vermeld in een oorkonde uit 1255.
Voor wat betreft de erfelijkheid van het richtersambt in Oosterbeek
(benedendorp) en Velp zieA&H 165, p. 3, 7-9. Na de dood van bisschop
Otto van Lippe, die in 1227 in de slag bij Ane (Drenthe) om het leven
kwam, werd Wilbrand van Olburgen, bisschop van Paderbom, vanwege
zijn militaire ervaring door paus Gregorius IX overgeplaatst naar Utrecht.
Van hem werd verwacht, dat hij orde op zaken zou stellen in het opstan-
dige Oversticht. Wat metterdaad lukte.

15. Naast de hoge en lage gerichten omvatte het bisschoppelijke leengoed in
elk van de twee buurschappen: 'onser hoeue (hoeve), lude (gevrij de eigen-
horigen), marke (onbebouwde gronden), houtgherichte (behorend bij de
bosmark), vischerien (visrechten) in der Ysselen ende alle andere onser
erjnisse'. Is. Nijhoff, Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gel-
derland, deel I, Verzameling van Oorkonden, Arnhem 1830, nr. 384, p. 434.

16. A&H 165, p. 6-11. Het collatierecht wordt in het bisdom Utrecht voor
het eerst vermeld omstreeks 1200. In de oorkonden is sprake van donatio
(schenking), collatio (ambtsbegeving) of jus patronatus (patronaatsrecht).
De collator had het voorrecht van een eigen bank in de kerk en het recht
om vooraan in de processie te lopen. J. Kuys, Kerkelijke organisatie in het
middeleeuwse bisdom Utrecht, Nijmegen 2004, p. 51-56.

17. De heffing van de tiend in het bisdom Utrecht betrof de gewone tiend,
dat wil zeggen dat een tiende gedeelte van alle vruchten op de plaats
zelf door de tiendgerechtigde moest worden ingezameld. Ook de kleine
tiend, een tiende gedeelte van de opbrengsten van alles wat op het land
gevoederd werd (vee, melk, kaas, wol), bestond in Utrecht.
R.R. Post, Eigenkerken en bisschoppelijk gezag in het diocees Utrecht tot
de XII/de eeuw, Utrecht 1928, p.178.



Avegoor tijdens de Tweede Wereldoorlog

(deell)

Door Hans Timmerman

Hoewel er door de jaren heen diverse publicaties zijn
verschenen over de geschiedenis van huis en landgoed
Avegoor tijdens de Tweede Wereldoorlog, is er tot op
heden geen chronologisch overzicht over deze peri-
ode en de tijd kort erna gegeven. Dit artikel wil daarin
voorzien.

Voor de oorlog was Avegaar in gebruik als 'Troelstra Oord'.

Na de Duitse inval in mei 1940 bleef Avegoor onder
de naam 'Troelstra Oord' in gebruik als vakantieoord
van de Nederlandse Bond van Personeel in Overheids-
dienst. Nog geen vier maanden daarna werd door de
burgemeester van Rheden aan de directie van de N.V.
Avegoor te Amsterdam schriftelijk medegedeeld dat
Avegoor met inventaris, met ingang van 27 septem-
ber 1940 gevorderd was ten behoeve van de 'Duitsche
Weermacht'. In het pand werden aan- en afvoertroepen
van de 2e Werkstatt Kompanie SS-Division Nachschub
Führer V.1 gehuisvest.

Op 19 december werd het huis vrijgegeven, maar bijna
tien dagen later, op 28 december opnieuw gevorderd
voor de Stab I Flak-Regiment 33. De le Batterij van

deze luchtdoelartillerie-eenheid werd op de Stenfert's
Heide (nu Vogelplantsoen) in Dieren ingezet, en was
uitgerust met buitgemaakte Franse luchtdoelkanon-
nen, waarschijnlijk van het type 7,5 cm Plak M 36 (f)
(Schneider). Een van de officieren van de batterij (mo-
gelijk de commandant) was de 24-jarige Leutnant der
Reserve Richard Brauner. Enkele dagen voor de vorde-
ring van Avegoor, op 21 december 1940, werd de stel-
ling op de heide in Dieren door de geallieerden gebom-
bardeerd, waarbij Brauner en zes andere mannen van de
eenheid om het leven kwamen. De gesneuvelden wer-
den bijgezet op de Duitse militaire begraafplaats Ehren-
friedhofZypendaal te Arnhem. In februari 1941 vertrok
de eenheid naar Noord-Afrika waar deze ondermeer bij
Tobroek werd ingezet.

SS-Schule Avegoor

Vanaf 1mei 1941 was het gebouwen omliggend terrein
in gebruik als opleidingskamp van de Nederlansche-SS
onder de naam SS-Schule Avegoor. De Nederlandsche-
SS werd opgericht op 16 september 1940 als ongewa-
pende politieke formatie die formeel onderdeel was van
de Nationaal Socialistische Beweging (N.S.B.). Hoe-
wel het om een politieke organisatie ging, is ongeveer
tweederde van de leden uiteindelijk als militair bij de
Waffen-SS, aan het Oostfront beland.
De school, de enige in zijn soort in Nederland, was
onderdeel van de Waffen-SS en ressorteerde onder het
SS-Hauptamt in Berlijn, maar was allereerst bedoeld
als vormings- en trainingscentrrum van mannen van de
Nederlandsche-SS. De dagelijkse leiding van de school
was in handen van de 29 jarige SS-Hauptsturmführer
Dr. Alfons Brendel, een leraar uit München die in 1938
was gepromoveerd in de filosofie. Doel van de oplei-
ding in Avegoor was politieke, sportieve, wereldbe-
schouwelijke en geestelijke scholing van leden van de
Nederlandsche-SS, maar al snel namen ook leden van
de N.S.B., de W.A. (Weerafdeling (van de N.S.B.)), de
Nationale Jeugdstorm en andere organisaties deel.



De dagelijkse leiding van de SS-opleidingsschool was in
handen van de 29 jarige SS-Hauptsturmfohrer Dr. Alfons
Brendel (rechts), op dezefoto samen met NSB-leider Anton
Mussert tijdens een bezoek aan Avegoor.

Tijdens de cursussen, die 1 tot 6 weken duurden, werden
de cursisten in het uniform van de Waffen-SS gehesen
en was ook een volledige lichte infanterie opleiding op-
genomen, maar deze was niet bedoeld als militaire trai-
ning voor dienst aan het front. Naast de fysieke compo-

_ nenten van de opleiding
werden door verschillen-
de sprekers diverse voor-
drachten gehouden met
onderwerpen als, "Onze
wereldbeschouwing - De
grondslagen van het na-
tionaal-socialisme en de
verwezenlijking daarvan
- Taak der Nederlandsche
S.S.- Duitsche geschie-
denis - Volksgezondheid
- De Groot-Germaansche
gedachte - en Hoe geven
wij onze feesten vorm?"

School bezoek Himmler aan
SS Opleiding

Voor de families van het
militair personeel voor de
SS-Schule werden diver-

se huizen in E1lecom gevorderd. Het ging onder andere
om totaal twaalf panden aan de Laan van Avegoor, de
Binnenweg en de Pieperslaan en huizen als de Villa's
Hofstetten, Bergstein en Sonnevanck. Daarnaast werd
personeel van Avegoor ondergebracht in de villa Klein
Avegoor, aan de overzijde van de Zutphensestraatweg.

\\-Ausbildungslager Avegaor/Ndl.
Verv/al t ung

Az.: 51 b / 2.9.1944 /Hb./Zi.

Vam*-Ausbildungslager Ävegaor sind nachstehend aufgef~te
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In Ellecom werden veel kamers en zelfs complete huizen
gevorderd om personeel en gasten van Avegoor onder te
brengen.

In de periode mei tot september 1942 was Brendel in-
gedeeld bij de SS-Divison Wiking. In die periode stond
Avegoor onder leiding van SS-Obersturmfuhrer Horst
Schwertfeger. Vanaf september nam Brendel de leiding
weer over.

Om het landgoed werd een groot hek geplaatst en de
Laan van Avegoor, die over het terrein liep, werd afge-
sloten. Op het terrein werden twee legeringgebouwen,
een schietbaan en vanaf september 1942 een exercitie-
plaats, een sportveld met sintelbaan en tribunes en een
turn- en exercitiehal aangelegd.



Dit is een deel van een RAF-luchtfoto van 14februari 1945,
waarop duidelijk de legeringsgebouwen te zien zijn. De sin-
telbaan is ook mooi zichtbaar. De rode kruisen op de grond
moesten bombarderen door de geallieerden voorkomen.
(Herkomst reproductie: Speciale Collecties, Bibliotheek Wa-
geningen UR).

Verantwoordelijk voor de bouw van de turnhal was SS-
Hauptscharfiihrer Karl Hautz, Leiter der Zentralbaulei-
tung in de staf van de Höhere SS- und Polizeifuher in
den Niederlanden, SS-Gruppenfuhrer und General der
Polizei Hanns Albin Rauter.

Kamp Palästina

De aanleg van het sportterrein en het dempen van het
moeras voor de bouw van de turn- en exercitiehal werd
door joodse mannen uit Amsterdam, Rotterdam en Den
Haag uitgevoerd. Hiertoe was bij Avegoor een werk-
kamp ingericht dat werd gevestigd in de Villa Irene aan
de Zutphensestraatweg in Ellecom. De dwangarbeiders
werden ondergebracht op de zolder van de villa, die sa-
men met het omliggende terrein de naam Jodenkamp
"Palästina" kreeg. Op 2 en 3 september 1942 arriveer-
den de 139 joodse mannen die onder erbarmelijke om-
standigheden werden gedwongen het zware grondwerk
voor het sportterrein en de turnhal te verrichten. Het
werk nam uiteindelijk ruim elf weken in beslag. Drie
joodse mannen overleden in die periode aan de gevol-

gen van de extreme werkomstandigheden, gebrek aan
voedsel en mishandelingen door het Duitse personeel
en de Nederlandse cursisten. Het waren Alfred Tuvy, 50
jaar, geboren in Roemenië, woonachtig te Rotterdam,
Jacob de Leon, 40 jaar uit Amsterdam en de 41-jarige
Meijer de Groot uit Rotterdam. Zij werden begraven op
de Bijzondere Begraafplaats in Ellecom. De overigen
werden op 21 november afgevoerd naar het Kamp Wes-
terbork in Drenthe, waar twaalf van meer dan 100 man-
nen die in de ziekenbarak werden opgenomen, over-
leden. Vele anderen kwamen later om het leven in de
vernietigingskampen in Oost-Europa. Op 3 september
1945 bezochten 33 voormalige joodse dwangarbeiders
van Avegoor Ellecom om hun doden te herdenken.

In 1998 werd een monument ter nagedachtenis aan Kamp
Palästina onthuld

Opleiding, sportwedstrijden en hoog bezoek

Al vanaf 1942 werd Avegoor ook gebruik als oplei-
dingskamp voor Nederlandse vrijwilligers voor de Waf-
fen-SS. Naast sport en militaire opleiding kregen de
mannen les in de Duitse taal, geschiedenis, aardrijks-
kunde en "Deutschtumskunde". De wereldbeschouwe-
lijke scholing bleef aan de basis staan van de opleiding.
Daarnaast werden speciale sportopleidingen verzorgd
waarmee het SS-Sportabzeichen en de Germanische
Leistungsrune verworven konden worden.



Hoge nazi s bekijken een sport-demonstratie op het door
de bewoners van Villa Irene aangelegde sportveld

In Avegoor werden vanaf de zomer van 1942 ook een
aantal in Nederland woonachtige Duitsers, zogenaam-
de Rijksduitsers, verplicht een cursus van één maand te
volgen. Het ging om alle Rijksduitsers in dienst van de
Befehlshaber der Sicherheitspolizei und SD (BdS), on-
der de 45 jaar, die in staat waren dienst te doen maar nog
niet hadden gediend, of nog geen opleiding in Avegoor
hadden gevolgd. De mannen werden onder meer inge-
zet bij het Kamp Amersfoort dat onder de verantwoor-
delijkheid stond van de BdS, of waren in een andere
functie bij de BdS werkzaam. Met dienen, werd onder
andere dienst bij de Wehrmacht of Waffen-SS bedoeld.
De laatste cursus vond plaats van 31 januari tot 21 fe-
bruari 1943. Aan het hoofd van de BdS stond SS-Bri-
gadefuhrer und Generalmajor der Polizei Dr. Wilhelm
Harster, de rechterhand van Rauter.

In maart 1943, kreeg de SS-Schule de nieuwe naam
SS-Ausbildungslager Avegoor, maar inhoudelijk veran-
derde er niet veel. Wel werden op Avegoor ook cursus-
sen gegeven aan Duitse groepen van de Hitlerjugend en
bijvoorbeeld de Sicherheitsdienst (S.D.).

'Uii!#ii'
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Uit dit soort boeken werd
op Avegoor gestudeerd

De officiële opening van
de turn- en exercitiehal
vond plaats op zondag
11 april 1943. Tijdens
de plechtigheid werden
voordrachten gehouden
door Henk Feldmeijer,
SS - Standartenführer
der Germaansche-SS
(zoals de Nederland-
sche-SS vanaf 1 no-
vember 1942 genoemd

werd), SS-Gruppenführer
Rauter en de commandant van
de school SS-Hauptsturm-
fuhrer Dr. Brendel. Tijdens de
plechtigheid reikte Rauter aan
62 mannen van de Germaan-
sche-SS het Reichssportabzei-
chen uit. In zijn rede gaf Rau-
ter aan dat er in Avegoor al 60
cursussen waren gehouden en
2000 mannen waren gevormd.

Op zondag 15 augustus 1943 was Brendel zelfs op
de radio te horen. Van 11.30 tot 11.45 werd er op Hil-
versum 1, in het programma "De Stem der SS" een
vraaggesprek uitgezonden onder de noemer: "S.S.
opleidingskamp Avegoor : een vraaggesprek met den
commandant". Avegoor werd in die periode bewaakt
door een wachtpeloton dat bestond uit 1 onderofficier
en 12 manschappen respectievelijk bewapend met een
pistool en 12 geweren. De toestemming voor het op-
richten van deze bewakingseenheid was gegeven door
de Chef van het SS-Hauptamt in Berlijn.

Op Avegoor werden diverse sportwedstrijden gehou-
den. In de Veluwsche Courant van 2 oktober 1943 werd
het volgende geschreven: " Zondag 3 Oet. zullen in het
S.S.-Ausbildungslager Avegoor de eerste Germaansehe



herfstsportwedstrijden in Nederland worden gehouden.
Het programma omvat de herfstkampioenschappen der
Germaansche SS in Nederl., herfstkampioenschappen
van de SS- und Polizeisportgemeinschaft Niederland
en vergelijkingswedstrijden tusschen de Hitlerjugend
en Jeugdstorm. " .... "Avegoor is voor de Ned. SS-man-
nen een begrip geworden. Hier hebben de meesten hun
eerste opleiding ontvangen, die hen niet alleen maakte
tot lichamelijk weerbare mannen, maar ook de gedach-
te meegaf voor het leven, van het Groot-Germaansche
rijk, waarvan de vormen moeten groeien en aan welks
totstandkoming zij nu reeds kunnen werken door hun
aandeel bij te dragen in den strijd voor de toekomst van
Germanje. De lichamelijke opvoeding neemt in Aveg-
oor een zeer belangrijke plaats in, als onderdeel van de
opvoeding tot een soldateske levenshouding. " ....

Tijdens een kort bezoek aan Nederland deed de Reich-
sfuhrer-SS Heinrich Himmler op 1 februari 1944 ook
Avegoor aan.

In zijn gezelschap bevonden zich onder andere Dr.
Arthur Seyss-Inquart, Reichsminister en Reichskom-
missar für die besetzten niederländischen Gebiete, SS-
Obergruppenfuhrer Rauter, de leider der N.S.B. Anton
Mussert en de Chef van het SS-Hauptamt in Berlijn,
SS-Obergruppenfuhrer en General der Waffen-SS, Dr.
Gottlob Berger. Himmler reikte in de tum- en exerci-
tiehal aan 95 mannen, hoofdzakelijk leden van de Ger-
maansche-SS, de SS-Leistungsrune uit.

Een onderscheiding die volgens een krantenartikel uit
die tijd werd uitgereikt aan mannen die "aan de veel-
zijdige eischen voldoen, die voor 't verwerven van de
Leistungsrune gesteld worden, en niet slechts op het
terrein van de "Wehrsport" liggen, doch ook op het ge-
bied der nationaalsocialistische wereldbeschouwing".

Tijdens een kort bezoek aan Nederland deed de Reichs-
fohrer-SS Heinrich Himmler op 1februari 1944 ook
Avegaar aan. Hij reikte in de turn- en exercitiehal aan 95
mannen, hoofdzakelijk leden van de Germaansche-SS, de
SS-Leistungsrune uit

Een op Avegaar
uitgereikte
SS-Leistungsrune



Alexander Vrijheer van Spaen
en zijn bezittingen
Nelleke den Boer-Pinxter

Alexander van Spaen heeft in 1661 Biljoen gekocht,
dat tot 1848 in bezit van de familie blijft. Over Kas-
teel Biljoen heb ik al een artikel geschreven in Ambt
en Heerlijkheid nummer 162 p. 16-23. Ik wilde graag
weten waarom Alexander Biljoen gekocht heeft en waar
hij vandaan kwam? Had hij nog meer bezittingen? Hoe
vergaat het zijn familie? Waarom gaat Biljoen in 1848
over in andere handen? Op al deze vragen zal ik u pro-
beren antwoord te geven. In dit eerste artikel iets over
de achtergronden van Alexander van Spaen.

Achtergrond van Alexander van Spaen

Het geslacht Spaen
Het geslacht Spaen is al heel oud. Volgens een genealo-
gische staat, die zich in het archief Biljoen bevindt, zou
het in vrouwelijke lijn, zelfs afstammen van Karel de
Grote. Het voorzetsel "van" komt pas in de 17de eeuw
voor de naam en wel voor het eerst in 1652 bij een on-
derzoek voor de Kleefse en Markse ridderschap naar de
kwartieren van Alexander Spaen. In een stuk van het
onderzoek wordt gesproken van de "Obrist Alexander
von Spaen". Om toegelaten te worden tot de ridder-
schap moest men meestal 8 kwartieren hebben, dat wil
zeggen 8 overgrootouders die van adel zijn. Als er 16
kwartieren gevraagd worden dan moet het van een ge-
neratie eerder, de bedovergrootouders, ook al bekend
zijn dat ze van adel zijn.

lx2 3x4 5x6 7x8 9xl0 l1x12 13x14 15x16
1 x 3 5 x 7 9 x 11 13 x 15

1 x 5 9 x 13
1 x 9

1
Een kwartierstaat van 16 kwartieren, waar bovenaan de
bedovergrootouders staan

Het geslacht Spaen komt van oorsprong uit het bisdom
Minden. Rond 1330 kwam het voor in de omstreken
van Stadtlohn, tussen Coesveld en de Zutphense grens.
Het heeft zich van hier verspreid over Gelderland,
Kleefsland en Marksland. In deze drie gewesten is het
geslacht van oudsher als riddermatige adel erkend. De
familie Spaen hoorde in die tijd tot de lagere adel.

De tak van het geslacht Spaen,
die tot in de 19de eeuw in
Gelderland voorkwam, stam-
de af van Pelgrim Spaen. Pel-
grim Spaen had een Tinsgoed
(leengoed) in Didam. Zijn
zoon Hendrik verkocht dit in
1405, zoals blijkt uit bewaard
gebleven stukken. Hendrik
was in 1399 door Adolf, Her-
tog van Kleef, aangesteld tot
opperhoutvester in het graaf-
schap Kleef. In 1446 wordt
Gerrit Spaen, de zoon van
Hendrik, door de Hertog van
Kleef beleend met Cruisfort,
als een onsterfelijk manleen.
Een manleen is een leengoed

dat op grond van het leenopvolgingsrecht alleen erfelijk
is in de mannelijke lijn. In 1438 had hij al van de Graaf
van Kleef het rechtambt Kranenburg in pand ontvangen
voor 100 Rijnsgulden.

Wapen van familie Spaen

Kreuzfurth (Cruisfort, Cruyswijk)
De Familie Spaen bezat sinds 1446 ongeveer 300 jaar
het huis Kreuzfurth als leen. In 1446 wordt Gerrit Spaen
met Cruisfort beleend. 1 maart 1678 wordt Alexander,
Vrijheer van Spaen beleend met de hof Cruyswijk in het
land van Kranenburg, na het overlijden van zijn broer
Bernard. Na de dood van zijn vader Alexander volgt
dan op 31 Augustus 1693 de belening van Frederik Wil-
lem Vrijheer van Spaen met de hof Cruyswijk. Dit is

mEI



waarschijnlijk de laatste van Spaen die het in leen
krijgt. Kopieën van de leenakten bevinden zich in het
Nationaal archief.

Huize Kreuzfurth op de
kaart van de Kreis Kleef

flCT..ron.H.KiadlerilllJonn

Het oude riddergoed Kreuz:furt lag aan de oude Postweg
van Kleef naar Kranenburg, dicht bij de Nederlandse
grens en was omgeven door een diepe slotgracht. De
naam Kreuzfurth, of Cruisfort, is niet zo moeilijk te
plaatsen. Hier bevond zich vroeger zware moerassige
grond, waardoor een diepe voor liep, waaraan men een
kruis geplaatst had, net als op andere plekken kleine
kapelletjes. Huize Kreuzfurth behoorde tot de oudste

manlenen in Neder-Rijn, het had een waterkorenmolen
met vier huizen. Het is herhaaldelijk afgebrand, verval-
len en weer opgebouwd. Vandaag de dag stoot men bij
het graven nog op meters dikke fundamenten. Ook wor-
den er nog offergaven uit de Romeinse tijd gevonden.
Hierdoor vermoedt met dat de Romeinen zich hier lang
tijd hebben opgehouden. Het landgoed is nu nog 75 ha
groot.

van Heeckeren

Wolter Spaen, heer van Cruisfort, is geboren
in 1578. Hij was de zoon van Bemdt Spaen en

Catharina de Rode van Heeckeren. Hij was in de
elfde generatie de enige overgebleven mannelijke
Spaen. Sinds 1605 was hij vaandrig in Statendienst.
In 1610 trad hij toe tot de ridderschap van Kleef. Dit
laatste ging niet zonder slag of stoot. Sinds Wolter be- ,
noemd was als vaandrig in Statendienst werd hij niet
meer tot de ridderschap van Kleef toegelaten. Hij be-
klaagt zich hierover omdat zijn vader en hij voorheen
ook toegelaten werden terwijl zij in dienst van de Sta-
ten waren. Zijn verzoek werd ingewilligd en in 1610,
1611, 1612 en 1620 werd hij weer door de Hertog van
Kleef, tevens keurvorst van Brandenburg, opgeroepen
tot het bijwonen van de landdag. Tussen 1610 en 1615
was hij kapitein van een compagnie in dienst van Kleef



met toestemming van de Prins van Oranje, mogelijk om
zijn aanspraak als lid van de Kleefse ridderschap niet te
verliezen. Hij trouwde op 10 november 1611 met Ag-
nes Schimmelpenninck van der Oye, die geboren was
in 1587 en stierf op 24 juni 1666. Als zij sterft leven
nog maar drie van haar negen kinderen. Wolter en Ag-
nes zijn beide in Gennep begraven.

Wo/ter Spaen Agnes Schimmelpennick
van der Oye

Er zijn akten uit 1615 waarin de ridderschap van de
Veluwe en de steden Harderwijk en Hattem verklaren
hun stem te geven aan;Wolter Spaen als opvolger van
de compagniecommandant Christiaan van Berfelt. Op
3 juni 1615 krijgt hij een commissie als kapitein van
de Staten-Generaal van de verenigde Nederlanden. In
december van dat jaar en het daarop volgende jaar voert
hij het commando over een expeditie in Westphalen.
Hierna werd Wolter kolonel en in 1622 commandant
en Drost van Gennep. Hij stierf op 14 september 1625
op het Genneperhuis. Hij was toen 48 jaar en liet zijn
vrouw Agnes met zeven minderjarige kinderen achter,
waarvan de oudste Bernhard 13 jaar oud is. Wolter en
Agnes kregen 7 zonen: Bernhard, Walrave, Jacob, Jo-
seph, Gerrit, Alexander en Walrave en 2 dochters: Ca-
tharina en Walravina. Het is in die tijd een veel voor-
komend gebruik als er een kind overlijdt een van de

volgende kinderen dezelfde voornaam te geven.
In 1622 en 1623 heeft hij ambtsbrieven ontvangen van
prins Maurits als commandeur te Gennep. Wolter en
zijn vrouw Agnes zijn beide in Gennep begraven. Wol-
ter was dus beurtelings in Statendienst, in dienst van
Kleef en ten slotte weer in Statendienst.

Gravure van Gennep en het huis te Gennep van Blaue

Gennep en het Genneperhuis.
Gennep was een belangrijke plaats want het had een tol
en lag op het punt waar de rivieren de Maas en de Niers
samen kwamen en waar een doorwaadbare plaats in
de Niers was. Bovendien kruisten bij Gennep een weg
zuid-noord en een weg oost-west elkaar. Tijdens de Ne-
derlandse Opstand kent het Genneperhuis verschillende
bezetters: eerst de Staatsen, daarna de Spanjaarden die
het veroveren in 1599, waarop het in 1602 weer door
de Staatsen wordt heroverd. In 1635 nemen de Span-
jaarden het weer over en versterken het. In 1641 wordt,
na een lang beleg door stadhouder Frederik Hendrik, de
burcht weer verlaten. Bij de Vrede van Münster en Os-
nabrück worden het Genneperhuis én de stad Gennep
aan Brandenburg, toegewezen. Ten tijden dat Wolter
Spaen Drost was van Gennep, was het in handen van
de Staatsen.



De kinderen van Wolter Spaen en Agnes Schimmel-
penninck van der Oye

1. Bernhard Spaen. (1612-1676)
De oudste zoon Bernhard is op 24 augustus 1612 gebo-
ren te Zutphen en naar zijn grootvader vernoemd. Hij
is in 1631 opgenomen in de ridderschap van Kleef en
in 1633 met Cruisfort beleend. Hij was drost van Lo-
bith en heeft waarschijnlijk op het Tolhuis gewoond.
De tol met Tolhuis en omgeving wordt in 1473 door
Karel de Stoute wegens verleende diensten geschonken
aan Hertog Jan van Kleef. De functie van het kasteel
als tolhuis was omstreeks 1600 vervallen, doordat de
rivierloop veranderd was. In de 80-jarige oorlog (1568-
1648) speelt het Tolhuis een belangrijke rol. Het dient
meermalen als hoofdkwartier voor de legers van prins
Maurits en Frederik Hendrik tijdens de belegeringen
van Schenkenschans, waar Lobith in die tijd door de
Boterdijk mee was verbonden. Tussen 1632 en 1666
wordt Bernhard regelmatig opgeroepen tot het bijwonen
van de Kleefse landdag. Hij sterft in 1676 en wordt in
Kranenburg begraven. Zo ver na te gaan is hij in dienst
geweest van Kleef (Brandenburg) en heeft Alexander
zijn ambt na zijn dood niet overgenomen.

2. Walrave Spaen (1613)
Walrave wordt 27 november 1613 geboren te Zutphen
en is al 6 december 1613 gestorven en wordt in Zutphen
begraven in het graf van de Schimmelpennincks.

3. Jacob Spaen (1615-1655)
Jacob wordt op 6 augustus
1615 in Zutphen geboren.
In 1647 werd Jacob Spaen
door de Staten van Fries-
land tot opvolger van rit-
meester Johan Lindenaer
benoemd. Hij gaat over in
dienst van de keurvorst van
Brandenburg, die hem over-
ste van de infanterie maakt.
In 1648 schonk de keurvorst
hem als dank voor zijn hulp

portret van Jacob Spaen in de strijd tegen de keur-
vorst van Pfalz-Neuburg,

"Haus und Herrlichkeit Ringenberg" als "Mannlehen".
Het is voor Jacob heel belangrijk dat hij een eigen leen-
goed krijgt omdat hij niet de oudste zoon is en dus niet
voor het familiegoed Cruyswijk in aanmerking komt.

_ _"?'-~_ / Als je carrière wilt maken is
, '" "":Jrt>*.:... het belangrijk dat je tot de rid-

..{F'l.~'" derschap behoort en een eigen
riddergoed hebt. Jacob stond in
een goed blaadje bij de keur-l--.....-~~vorst, want in 1650 wordt hij
beleend met de criminele en ci-
viele jurisdictie van Ringenberg

::iiiWiiilil!~~en Hamminkeln. In 1652 wordt
!iiiiiiiil";;iiI"-"fli hij aangesteld tot landdrost van,

Kleef en in 1653 tot kamer-
iJIIttJ'lii4!'!1 heer en geheim regeringsraad

van Kleef en Mark. In een oud
~ geschrift staat: "hij ontvangt
het vrijheren diploma maar hij
sterft voor de expeditie".

Lobith Tolhuis op een kaart van Christiaan Sgrooten



Als hij echter in 1653 ingezworen wordt in de ridder-
schap van Kleef, wordt hij Jacob Vrijheer van Spaen
genoemd. Als je in de rijksvrijherenstand verheven
wordt, hoor je bij de laagste groep van de hoge adel!
Het woordje van voor de naam heeft waarschijnlijk met
de verheffing te maken.
In 1654 wordt hij door de keurvorst van Brandenburg
aangesteld tot drost van Orsoy. Er is een akte uit 1654,
waarbij de keurvorst aan Jacob van Spaen 12000.-
Reichstaler toekent om een landgoed te kopen in plaats
van het aan hem beloofde leengoed. In 1654 en 1655
wordt hij aangesteld om toezicht te houden op de jaar-
lijkse heffing die geïnd moest worden van de Joden in
Kleef en Mark.
Uit deze opsomming blijkt wel dat hij een gewaardeerd,
belangrijk en bemiddeld man was. Hij stierfin 1655 in
Pruisen in de armen van de keurvorst en verkrijgt van
hem al zijn ambten voor zijn broer Alexander. Hij is in
Ringenberg begraven.

Samenvoeging van het wapen Van Spaen met
het wapen van Ringenberg

4. Joseph Spaen (1617-?)
Joseph wordt in Zutphen geboren op 25 januari 1617.
Hij sterft op de Academie van Harderwijk.

5. Gerrit Spaen (1618-1649)
Gerrit is geboren op 20 januari 1618 in Kranenburg en
was in 1646 majoor in dienst van Venetië. Hij gaat naar
Candia en sneuvelt daar in 1649 als overste.

6. Alexander Spaen (1619-1692)
Alexander is geboren op 14 januari 1619 te Kranenburg
en overleden 25 oktober 1692 te Kleef. In 1652 werd
Alexander aangesteld als Landdrost van Ham bij Gen-
nep. Alexander heeft als een van de jongste zonen uit
het gezin weinig kans op een glansrijke carrière, maar
kreeg die toch. Meer daarover in een volgend artikel.

Tekening van Wasserburg Ham

7. Walrave Spaen (1620-1656)
Walrave is geboren op 6 mei 1620 te Kranenburg en
wordt page van de keurvorst van Brandenberg. In 1649
was hem door de vorst het eerst vrijkomende drostambt
beloofd. Walrave is overste luitenant te paard en krijgt
in 1654 een jaargeld van de keurvorst van 300 thaler
uit de opbrengst van het woud van Kleef omdat hij nog
steeds geen drostambt gekregen heeft. In 1655 na het
overlijden van zijn broer Jacob krijgt Alexander al zijn
ambten en wordt Walrave in zijn plaats aangesteld tot
Drost van den Ham.



Hij sterft in 1656 te Koningsberg en wordt in Kranen-
burg begraven. Walrave sterft een jaar na zijn broer Ja-
cob. Prof. Andreas Concius schrijft in 1656 een over-
peinzing bij het overlijden van deze twee broers van
Spaen. Als Walrave sterft wordt zijn nalatenschap ver-
deeld tussen Bernhard, Alexander en Catherina Spaen.

8. Catharina Spaen (1622-1672)
Catherina is geboren op 24 juni 1622 te Gennep. Ze
trouwt in 1653 met Albert van der Heyden genaamd
Rijnsch. Deze laatste neemt in 1662 van zijn zwager
Alexander huize Caldenhoff bij Ham in het hertogdom
Kleef en het goed Wylkinghof in het graafschap Mark
van hem over. Hij sterft in 1672 en Catharina in 1694 en
wordt begraven in Ham.

9. Walravina Spaen (1624)
Walravina is geboren 5 juni 1624 in Nijmegen en zij
sterft 11 oktober te Gennep 4 maanden oud.

Woonplaatsen van het gezin van Wolter Spaen
Als je kijkt waar de kinderen geboren zijn weet je glo-
baal waar het gezin van Wolter Spaen heeft gewoond
en dat is tussen 1613 en 1617 in Zutphen, waar zijn
vrouw Agnes vandaan kwam. Vervolgens wonen ze tus-
sen 1618 en 1621 in Kranenburg. Vanaf 1622 wonen ze
op het Gennperhuis in Gennep, in ieder geval tot Wol-
ter komt te overlijden in 1625. In 1624 schrijft Wolter
Spaen vanuit Gennep een brief aan vier van zijn zo-
nen:" aan Mijne lieve kinderen Bemardt, Jacob, Joseph
ende Gerardt Spaen, studenten tot Nimwegen." Dus
gingen de oudste kinderen in die tijd in Nijmegen naar
school. Wolter heeft gehoord dat Gerardt ziek uit school
gekomen is en maakt zich daar erg ongerust over, wat
niet verwonderlijk is want de pest gaat rond. Hij zegt in
zijn brief dat de kinderen op god moeten vertrouwen,
die weet wat voor ieder het beste is en dat het in de
hemel duizend maal, zelfs honderd duizend maal beter
wonen is dan op deze aarde, die niet anders is dan een
tranendal. Hij eindigde zijn brief met de groeten "van
uwe moeije Spaen, nichtgen van Elderen en de broeder-

kens en susterkens seggen u t'samen goede nacht, ijtens
Gennep den 9 Augusti 1624.
Uwe lieve Vader W. Spaen." Alexander, Walrave, Ca-
therina en Walravina zijn de broertjes en zusjes waar
Wolter het in zijn brief over heeft en wonen dan met
hun ouders in Gennep.

Ringenberg
Ringenberg dat Jacob van de keurvorst in 1648 als man-
nlehen kreeg, heeft een lange geschiedenis.
Ringenberg is in de middeleeuwen gesticht als castrum
Ringenberg door de dynastie van Dingede, die van
1223-1242 afwisselend onder de naam "de Dingede"
en "de Ringelenberg" en vanaf 1242 uitsluitend onder
de laatste naam voorkomt. Het familiewapen bestond
uit een rood veld met tien gouden ringen (3-3-3-1).
Met hulp van Nederlandse waterbouwkundigen is het
moeras bij Ringenberg gecultiveerd. Het huis lag zeer
strategisch op de grens van het prinsdom Munster en
het hertogdom Kleef. Door de verloving in 1257 van
Diederik Luf(Loef), kleinzoon van graaf Diederik VI
van Kleef met Beatrix, dochter van Sweder UI van Rin-
genberg kwam het "slot ind lant van Ringenberch" aan
Kleef.



Pas in 1437 werd de strijd over het slot Ringenberg
tussen Adolf van Kleef en bisschop Arnold van Mün-
ster door Hertog Philips van Bourgondië beëindigd.
Verschillende geslachten waren achtereenvolgens ei-
genaar: Wisch, Honnepel, Wylick, Batenburg, Hetter-
scheydt en Quadt v. Wickradt. Aan het eind van de 16de
eeuw werd Ringenberg de zetel van een Drostambt met
de daaraan verbonden jurisdictie.

Tijdens de dertigjarige oorlog (1618-1648) werd in de
strijd tussen de Hollandse en Spaanse troepen, waar-
bij de stad Wezel in 1629 bevrijd werd van de Spaanse
bezetting, de Burcht Ringenberg door de Nederlandse
troepen ingenomen en in de periode daarna geheel ver-
woest.

Na de dood van de laatste Hertog van Kleef ontstond
er een strijd om de erfenis, waar Ringenberg deel van
uit maakte, tussen de Keurvorsten van Brandenburg en
van Pfalz-Neuburg. Bij deze strijd werd de Keurvorst
van Brandenburg goed geholpen door zijn kolonel
de Landdrost Jacob Spaen. Als dank schonk hij
hem "Haus und Herrlichkeit Ringenberg" in 1648
als "Mannlehen", waarbij ook zijn broers Alexan-
der en Walrave en hun mannelijke nakomelingen
voor de erfenis in aanmerking komen. Paul Cle-
men geeft de volgende omschrijving: "ruinirte,
demolierte, auch ganz und gar zum Steinhauffen
verfallene Haus". Jacob Spaen kreeg dus de puin-
hoop "Ringenberg" , die zijn broer Alexander van
Spaen als hij het erft in 1656 opbouwt tussen 1660
en 1661. De vanen op het dak van de zuid toren geeft de
datum 1661 weer. De vanen op de schoorstenen geven
het wapen van de van Spaens weer. Alexander neemt
ook de verwoeste kerk in Ringenberg onder handen.

Ringenberg blijft in de familie van Spaen tot 1848.

/
Kasteel Ringenberg met het poortgebouw eind 17 de eeuw

Kasteel Ringenberg in de 21ste eeuw

Bronvermelding houdt u van mij te goed en komt pas bij de
laatste aflevering.
De wapens van de van Spaens, die in deze aflevering staan
komen van oude documenten uit het archief van de familie
van Spaen die zich bevindt in het Gelders archief De portret-
ten van Bernt Spaen , Catharina Rode van Heeckeren, Wolter
Spaen en Agnes Schimmelpennick van der Oye zijn afkomstig
uit de collectie van Geldersche Kasteelen / Geldersch Land-
schap.



Kwekerijen op Daalhuizen in Velp
in de 20e eeuw

Anita Matser en Theo van der Hoeven

In het begin van de 20e eeuw lagen er in het westelijk
deel van Velp en ten noorden van de spoorlijn een drie-
tal landgoederen, namelijk Daalhuizen, Rozenhagen
en Schoonenberg. Nu is het gebied omgevormd tot een
woongebied, met langs de Arnhemsestraatweg een aan-
tal kantoren. De winkels en nijverheid die in het midden
van de 20e eeuw ruim aanwezig waren, zijn grotendeels
verdwenen.

Vanuit de Belangenvereniging Daalhuizen- Velp en de
Wijkvereniging Daalhuizen-Oost, en in samenwerking
met de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal, co-
ordineren Theo van der Hoeven en Anita Matser een
werkgroepje dat de 20e eeuwse historie van dit gebied
onderzoekt en vast gaat leggen. In deze bijdrage wordt
de bedrijvigheid rond de bloemen- en plantenkweke-
rijen in dit gebied belicht.

Inleiding
In het gebied rond de Poortstraat en de Bergweg be-
vonden zich vroeger drie kwekerijen. De tuinderij in
de Poortstraat werd gerund door Van de Gumster. Op
de punt, tussen de Bergweg en de Enkweg, zat Gerrit-
sen en dan was er nog de bekend geworden bloemisterij
van Siebelink. Maar dat was nog niet alles, in de Ko-
ningstraat en aan de Schonenbergsingellagen nog twee
kwekerijen: de kwekerij van Bottema en de tuinderij
van Willemsen. Deze vijf kwekerijen zaten binnen een
straal van 500 meter bij elkaar. En hoewel de één meer
op bloemen en de ander meer op struiken gericht was,
rijst de vraag: 'Hoe konden, in een tijd dat de mensen
hard moesten werken voor hun geld, zij het hoofd boven
water houden?' Was het de vruchtbare grond? Trok het
buitenleven hen aan? Ofwas misschien het afzetgebied
een motief? Aan de Arnhemsestraatweg en Rozendaal-

selaan woonden immers de rijkere mensen. Zowel op
de plaats van kwekerij Bottema, als van Gerritsen, mag
worden aangenomen dat er al groene activiteiten plaats-
vonden voordat zij er hun bedrijf begonnen.
Behalve de kwekerijen, woonden er in de 20e eeuw ook
veel tuinmannen in de wijk. Enkele werkten op land-
goed Daalhuizen. Op dit landgoed werd jaarlijks een
feestelijke tentoonstelling georganiseerd door Vereni-
ging 'Floralia'. Ook het bloemencorso moet de bloe-
misterijen toch deugd hebben gedaan.
Hoewel we misschien nooit het antwoord op de vraag,
waarom er toch vijf kwekerijen zo dicht bij elkaar heb-
ben gezeten kunnen geven, is het wel gelukt informatie
over de kwekerijen te achterhalen.

Overzicht kwekerijen

Kwekerij Van de Gumster
Aan het einde van de doodlopende Poortstraat stond
een schutting. Achter de schutting was de tuinderij van
Van de Gumster gelegen. De kwekerij van Siebelink en
Van de Gumster sloten gedeeltelijk op elkaar aan. Zie
op het overzicht de letters Gu. In 1922 kocht Anthonie
Steenhof, bloemist, dit stuk grond van de eigenaren van
de Arnhemsestraatweg nummer 10. In 1928 verwerft
Harmen van de Gumster de grond en woonde er ook



met zijn gezin, het huis stond achter op het terrein en
was bereikbaar via de Poortstraat. Het huisje staat er
nog steeds. Op de tuinderij stonden veel fruitbomen bij-
voorbeeld prachtige abrikozen en perenbomen. In 1953
heeft hij de grond weer van de hand gedaan en verkocht
aan de N.V. Grondexploitatie en Beleggingsmaatschap-
pij Arnhem Zuid gevestigd aan de Arnhemsestraatweg
nummer acht.

Bloemisterij Siebelink
Op de Bergweg bevonden zich een tweetal kwekerijen
en woonden er een aantal hoveniers en tuinmannen. Op
nummer 17 zat de bekende kwekerij van Siebelink. Deze
kwekerij werd gerund door de vader van de beroemd
geworden schrijver Jan Siebelink. Zie op het overzicht
de letter S. Jan Siebelink jr. heeft vele boeken op zijn
naam staan, maar is enorm bekend geworden met zijn
boek" Knielen op een bed violen". Een roman over
het godsdienstige leven van zijn vader en de invloed
daarvan op zijn gezin. In dit boek speelt het huis en de
kwekerij een grote rol. De ouders van Jan Siebelink,
Jan Siebelink sr. en Antonia Jacoba Hupkes zijn in 1937
getrouwd en in 1938 werd Jan jr. geboren in de Hertog-
straat op nummer 15 in Velp. Een jaar later verhuisden
zij naar Bergweg 17, waar vader Siebelink een kwekerij
begonnen was. De kwekerij heette 'Sempervirens' , wat
altijd groen betekent. Het stuk land van dertig are kocht
hij begin dertiger jaren van de eigenaren van villa 'Mon
Repos', (Arnhemsestraatweg nummer 12) en bouwde
er in 1934 'het vrijgezellenhuisje' .Wat later kocht hij er
nog een stukje land bij van de heer Metz, wonende aan
de Bergweg 5, van wie hij ook het huis huurde. Op het
terrein stonden 5 broeikassen en een waterbassin op een
natuurlijke bron. Specialiteit van de kwekerij waren de
varens. Een wat grovere soort en een fijne soort. Win-
keliers waren de voornaamste afnemers.
De bordjes met BLOEMISTERIJ J. Siebelink hingen
bij de houten poorten die toegang verschaften tot de
bloemisterij. Zowel aan de Bergweg als aan de Scho-
nenbergsingel zijde bevond zich een ingang.

BLOEMiSTERIJ -

Toegangsbord Bloemisterij
J. Siebelink

Jan Siebelink vertelde: 'Elke
zaterdag exact om vijf uur ging
de poort op slot.' De poorten
zijn verdwenen, maar het huis
waar ze in woonden staat er
nog. Over de kwekerij liep een
breed pad, het Siebelinkpaadje
genoemd.
De kwekerij was gelegen naast
de Rooms-Katholieke begraaf-
plaats, deze begraafplaats
speelde een grote rol in het le-
ven van de familie Siebelink.
Vader Siebelink had hier een
groot aantal graven in onder-

houd. Op de grens van de bloemisterij en de begraaf-
plaats stond een beukenhaag. Het 'gat in de heg' is heel
bekend geworden, hier kropen de religieuze broeders
doorheen om bij heer Siebelink te komen zonder dat
zijn vrouw het zag. De begraafplaats bestaat nog en is
vrij toegankelijk voor publiek.
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Rijksgoedkeuring
voor wederopbouw



In de oorlog liepen de kassen door oorlogsschade af.
De hele kwekerij lag in puin. Het afgebeelde formu-
lier laat de RIJKSGOEDKEURING zien tot uitvoeren
van werken boven de f 500.- . Het MINISTERIE VAN
WEDEROPBOUW EN VOLKSHUISVESTING gaf
toestemming tot de herbouw van vernielde bloemenkas
en eenruiters. Het originele formulier is privé bezit van
mevrouw Meijrink en is van 1948. Firma G.Meijrink
en Zonen kreeg de opdracht tot het herstellen van de
bloemenkassen.

Bloemkassen van de kwekerij

De foto is gemaakt vlak na de herstelwerkzaamheden
en toont van links naar rechts Hans, Arno en Jan Siebe-
link. De foto komt uit het boek 'Twee Overkanten, de
wereld van Jan Siebelink' en is ook te zien in het boek
'Bergweg 17 Bosweg 19'.
In 1963 hebben de heer en mevrouw Siebelink het huis
gekocht van de heer Metz en een stuk grond, inclusief
de toegang aan de Schonenbergsingel, verkocht aan
Chris Berkhout woonachtig aan de Arnhemsestraatweg
12. Zie op het overzicht S2. Berkhout liet er een sport-
hal bouwen, waar veel om te doen is geweest. Omdat
de gezondheid van de heer Siebelink achteruit ging èn
omdat hij ervan overtuigd was dat het lot van het be-
drijf in Gods handen lag, ging het bedrijf ten onder. De
kwekerij is in 1967 gesaneerd. De heer Siebelink is in
1971 overleden.

In 1974 is de grond verkocht aan Theodoor ter Hoeve,
iemand die gespecialiseerd was in vetplanten en tro-
pische planten. Dit bedrijf is gestart met de kleikorrel
cultuur, maar heeft er niet lang gezeten. Omdat er geen
uitbreidingsmogelijkheden waren verhuisde het bedrijf
naar Huissen. Kort hierna zijn Theo en zijn compag-
non verongelukt. De grond ging over in vele handen
en is eind zeventiger jaren verkocht aan Ir. Dirk Bak-
ker, een Wageningse ingenieur, die er een proefkweke-
rij had. Dit was echter niet erg succesvol. Enkele jaren
later werd het gekocht door E.R. Borggreve, die het op
zijn beurt weer doorverkocht. Van de kwekerij is niets
overgebleven. Achter het voormalig huis van Siebelink
is een nieuw huis gebouwd. Mevrouw Siebelink is nog
tot haar dood in het huis blijven wonen, ze is overleden
in 1984.

Bloemisterij Bottema

Kadastrale kaart Koningstraat 1916

Zie hier de Koningstraat in 1916. Alle huidige huizen
staan erop getekend. Zeer waarschijnlijk moesten in die
tijd alle bewoners een stukje van hun tuin afstaan om er
een straat te kunnen maken. Dat verklaart ook de smalle
stoep aan één zijde van de straat. Op nummer 17 be-
vond zich ook een kwekerij, zie op het overzicht de let-
ter B. Op de tekening is duidelijk de grond te zien, die
bij de kwekerij hoorde. In 1915 stond het huis er dus al



en achter het huis stond een grote schuur. Het huis is
één van de laatst gebouwde huizen in de Koningstraat,
want op een kaart van 1906 staat het nog niet getekend.
Opvallend is dat het huis dwars geplaatst staat. Het was
eigendom van de heer Gerrit Martinus Peters, hij was
bloemist en woonde op de Rozendaalselaan nummer
28. In 1939 kocht Anton Martinus Bottema, getrouwd
met Wilhelmina Groenhof, het huis, de kassen en de
kwekerij. Ze kochten er nog een paar stukken grond bij
en zo hadden ze een enorme lap grond, die grensde aan
de achtertuinen van de huizen aan de Enkweg.

Luchtfoto bloemisterij Bottema ca 1970

Vooral mevrouw Bottema was erg onderhoudend. Zij
zorgde voor de bloemen, de planten en de verkoop.
Links van het huis was een klein aanbouwtje, dat vroe-
ger het winkeltje was. Ze hadden prachtige vaste plan-
ten en snijbloemen, mooie chrysanten en cyclamen bij-
voorbeeld. Ik heb me diverse malen laten vertellen dat
het er altijd heel gezellig en druk was.

St. NicoLaas verrassingen
bij bloemisterij A. M. BOTTEMA
KONINGSTRAAT 17 - VELP - TELEF. 8198.

LOSSE BLOEMEN.
Grote Ikeus in P LA N TEN, ook met
SIERPOTTEN - HANGEHS - BAKJES
STROBLOEMEN - HERTJES - VAZEN
.groot en klein.

Gietertjes en asbakjes, opgevuld met bloemen, enz,

Advertentie Bottema

De advertentie komt uit de Ve1psche Courant en is van
28 november 1958: 'LOSSE BLOEMEN Grote keus
in PLANTEN, ook met SIERPOTTEN -HANGERS-
BAKJES- STROBLOEMEN-HERTJES-VAZEN groot
en klein.
Gietertjes en asbakjes, opgevuld met bloemen, enz'.
Meneer Bottema onderhield ook nog tuinen van klan-
ten. En hij was bij de vrijwillige brandweer. Als er er-
gens brand was, stond mevrouw Bottema aan de weg
klaar met zijn pak, zodat hij zo snel mogelijk naar de
kazerne kon. Eind '70 jaren zijn de werkzaamheden op
de kwekerij gestopt.
Toen ik in 1987 op nummer 19 van de Koningstraat
kwam wonen, woonde mevrouw Bottema er nog. Om-
dat mevrouw Bottema het echt niet meer kon, moch-
ten de heren Kip, Onstein en Hogeweg ieder een stuk
grond onderhouden. De foto toont een stukje van de
vergane glorie van een mooie bloemisterij. De resten
van de kassen zijn nog duidelijk zichtbaar. Achter het
huis, links op de foto, was een klein plaatsje waar we in
het voorjaar en het najaar vaak samen koffie dronken.
Mevrouw Bottema hield wel van een praatje. Ze was
slecht ter been, maar geestelijk erg bij de tijd. Ze vond
het moeilijk om te zien dat haar land en huis zo ach-
teruit ging. 'Mijn knie is helemaal versleten van al het
harde werken' zo zei ze. Maar ze vertelde ook over de



leuke straat, de feesten, het maken van groene bogen
en het voorbereiden van sketches en hoeveel plezier ze
hieraan allemaal beleefden. Op haar erf werd jaarlijks
een feest gehouden met de mensen uit de straat. 'Het
was een heel gezellige tijd', aldus mevrouw Bottema.
Beginjaren negentig verhuisde ze.

Vergane glorie bloemisterij

De foto is gemaakt vlak nadat de nieuwe eigenaar de
heer van Kooten het huis met de grond kocht. Dit zie
ik aan het ijzeren toegangshek. De laatste kassen pal
achter het huis zijn net afgebroken. Helemaal links,
naast de heg, zie je nog een muurtje van een kas op de
erfgrens met ons huis. Onder deze kas bevond zich een
grote stookkelder. De nieuwe eigenaar heeft deze opge-
knapt. In het blauwe gedeelte van de aanbouw bevond
zich vroeger het winkeltje. Dit is afgebroken en heeft
plaatsgemaakt voor een grote aanbouw achter het huis.
In 2008 is mevrouw Bottema overleden.

Hovenier Gerritsen
Tegenover de kwekerij van Siebelink bevond zich de
tuinderij van Gerritsen, hij heette Hendrik Jan en zijn
bijnaam was 'de Struuk'. Hij was gehuwd met Elly
Schutte. Zij woonden op de Bergweg nummer 10, (zie
foto).

Huis tuinderij Gerritsen

De foto is beschikbaar gesteld door An Aartsen. Het
huis heette 'Elly's home' en stond op de punt tussen
de Bergweg en de Enkweg. De heer en mevrouw Ger-
ritsen kochten in 1927 en 1928 in gedeeltes het huis,
de schuur, de kassen en de tuin van 19,5 are van Au-
gust Willem Krienen. In de woning ernaast, richting het
noorden, woonden nog twee broers van hovenier Ger-
ritsen. De één was timmerman en de ander postbode.
Langs het land van Gerritsen liep een smal pad, dat net
als het Veenendaalse paadje, uitkwam op de Enkweg.
Gerritsen verkocht vooral struiken, maar ook dahlia's.
Ik heb me laten vertellen dat hij 'hem graag lustte', hij
lustte hem zo graag, dat hij regelmatig in de 'struken'
lag, vandaar zijn bijnaam. De heer Gerritsen was ge-
trouwd met de secretaresse van de burgemeester van
Brummen en hij was misschien zelf wel het meest ver-
baasd, dat hij het zo getroffen had.



Toen de heer Gerritsen niet veel meer deed met de
grond stalde de zoon van schoenmaker Jeronimus er
in de schuur zijn auto's. Hij knapte daar de auto's ook
op. Later is er ook geprobeerd hier een autospuiterij te
beginnen, maar daar was de buurt het niet mee eens. In
1973 is een stuk van het perceel verkocht aan Adr. Van
Geldere, kapper aan de Enkweg nummer 1. Uiteindelijk
is het huis van Gerritsen gesloopt. In 1975 verrezen op
deze punt grond de huidige nieuwe huizen. Er wordt
gezegd dat ze te hoog zijn begonnen met de bouw van
deze huizen, waardoor het bovenste huis minder grond
kreeg dan op de tekening stond aangegeven.

Tuinderij Willemsen
Bij de verkaveling van landgoed 'Ma Retraite' in 1904,
zoals landgoed 'Schoonenberg' later heette, is het ge-
bied van de kwekerij in twee delen, als bouwland en
tuin, gekocht door Jonkheer Herman Marinus van der
Wijck, oud minister van marine uit Indië. De heer Van
der Wijck was gehuwd met Maria Zilessen en ook ei-
genaar van villa 'Arnhorst' , met omliggend terrein. Op
het deel bouwland worden een schuur en broeibakken
gebouwd. In 1934 wordt Willem Willemsen de eige-
naar. Op Bergweg 48 stond het huis Willem Willemsen,
dit was het huis naast de toenmalige kruidenier Willem
Siebelink. De kwekerij lag iets hoger aan de linkerkant
van de Bergweg. Zo tussen de Schonenbergsingel en
de Van Palllandtstraat. Zie op het overzicht de letter W.
Vanaf de kruising Bergweg, van Pallandtstraat kon je
over de tuinderij naar de Schonenbergsingel, je kwam
dan uit ter hoogte van de Dillenburglaan. Buurtbewo-
ners maakten regelmatig gebruik van deze doorsteek en
'Baasje Willemsen' zei er nooit wat van.
De heer Aartsen, zoon van de eigenaar van het cafe
'Flora' in de Oranjestraat, haalde bij Willemsen in zijn
kinderjaren elke week op zondag een veldboeket voor
één gulden. De heer Willemsen kwam regelmatig in
het café een borreltje drinken, dus werden de bloemen
bij Willemsen gekocht. Zo ging dat in die tijd. Willem
Willemsen had veel klanten. Hij werd 'baasje Willem-

sen' genoemd, maar hij was nooit te beroerd om op zijn
knieën te gaan liggen om het werk te doen wat gedaan
moest worden.
Later gaat het eigendom naar zijn weduwe Everdina
Damen en de vier kinderen. Eén van die kinderen was
Willemjr. wonende in de Torckstraat 2l. In 1958 wor-
den de percelen verkocht en verkaveld voor woning-
bouw.

Tuinderij van der Meyden
Gerrit van der Meyden woonde aan de Daalhuizerwerg
nummer 48. Dit tuinmanshuis hoorde oorspronkelijk
bij het landgoed Daalhuizen.
Om het huis was weinig ruimte, maar de ruimte die er
was gebruikte van der Meyden om planten te kweken.
Hij had er ook een aantal kweekbakken.

Meneer van der Meyden onderhield tuinen van mensen.
Als hij eenjarig perkgoed nodig had kocht hij dit bij
bloemisterij Siebelink. Arno Siebelink vertelde dat hij
om een uur ofvier stopte met werken, zijn bats en ander
gereedschap opruimde en dan samen met 'de Struuk'
een borrel in het café ging drinken. Van der Meyden,
'de Struuk' en Siebelink gingen samen naar de avond
lagere tuinbouwschool.

Bij Gerrit wou het niet zo lukken, hij zat niet graag met
zijn neus in de boeken. Als hij iets niet wist zei hij al-
tijd: 'Ach, je kunt niet alles weten!'.

Binnen het gezin Siebelink werd dit een gevleugelde
uitspraak, als iemand iets niet wist werd er geroepen:
'Je kunt niet alles weten'. Gerrit van der Meyden was
een broer van groenteboer van der Meyden, die in de
Hertogstraat woonde.

Vereniging 'Floralia'
Op de hoek met de Koningstraat woonde tuinder A.
Quint. Deze advertentie voor kinderen, die nog planten
wilden ontvangen voor de wedstrijd 'de mooiste plant'
konden zich opgeven bij A. Quint, Berweg 52.



In het najaar werden de opgekweekte planten ingele-
verd. Dan was er een feestelijke tentoonstelling op
Landgoed Daalhuizen. Het 'allerschoonste' exemplaar
werd met de Hugenholtz-prijs bekroond, een zilve-
ren horloge. Hugenholtz was de naam van een groot
bloemkweker aan de Gasthuislaan. Voorafgaand aan de
tentoonstelling werd er altijd een GROOT BLOEMEN-

CORSO georganiseerd. Volwassenen
en kinderen gingen dan met versierde
fietsen en karren onder muzikale be-
geleiding van de 'Velpse Harmonie'
of 'Kunst aan het Volk' naar Landgoed
Daalhuizen.
Vooral in de jubileumjaren kon 'Flora-
lia' op een behoorlijke belangstelling
rekenen. In 1931 vierde de vereniging
haar 25-jarig jubileum. Het was een
absoluut hoogtepunt in het bestaan
van de vereniging.

Ver. "Floralia" - Velp
Kinderen. die nog planten wenschen te ont-
vangen, kunnen zich opgeven bij oudergetee ...
kende tot uiterlijk 22 Dec. a.s. Leeftijd 7 tot
13 jaar. Inleggeld 30 cent.

A. QUINT. Bergweg 52 Velp

Advertentie van Floralia

Dit stond in de Velpsche Courant van 18 -12- 1945. Na
het opkweken, werd de prijs dan bekend gemaakt. Het
was voor kinderen van zeven tot dertien jaar. Inleggeld
30 cent.

VEREENIGING "FLORALlAH ,; VELP
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van gemaakte bloemwerken door schoolgaande kinderen, 0 p
het Landgoed Daalhuizen. GROOT BLOEMENCORSO:
opstellen 2 uur n.m. bij de muziektent Overbeeklaan
opgeluisterd door de Velpsche Harmonie.
Entrêe 25 cent. Kinderen 10 cent.
Zie aanplakbiljetten. Het Bestuur.

Advertentie van Floralia

De vereniging Floralia werd in 1906
opgericht als een onderafdeling van de
Maatschappij voor Tuinbouw en Plant-
kunde. Ze heeft prachtig werk gedaan:
het aankweken en het bevorderen van
de liefde voor bloemen en planten on-
der de schooljeugd. Vele jaren heeft ze
aan leerlingen van hogere klassen van
de lagere scholen stekken van planten
ter opkweking uitgereikt.

Deze advertentie is van september 1945. Hierin werd
door vereniging 'Floralia' de tentoonstelling op Land-
goed Daalhuizen en het groot bloemencorso aangekon-
digd, dit bloemencorso startte bij de muziektent aan de
Overbeeklaan en werd begeleid door de Velpsche Har-
mome.

Bij gelegenheid van dit vijfde lustrum werd besloten
tot een extra activiteit: er werd op 28 maart een Boom-
plantdag gehouden. Ook de deelname aan het opkweken
was een groot succes, maar liefst 400 kinderen hadden
zich ingeschreven en ontvingen drie plantjes. Bij deze
gelegenheid zong de schooljeugd een lied.



Bloemencorso Ver.Floralia

Alle kwekerijen hebben heel goede tij-
den gekend, maar ook hele zware. Denk
maar aan de oorlogsjaren. Naar het ant-
woord op de vraag, waarom er toch zo-
veel kwekerijen op nog geen 500 meter
van elkaar hebben gezeten, blijft het
raden. Waarschijnlijk hebben de land-
goederen en rijkere mensen in Velp een
rol gespeeld in het feit dat de kwekers
er een goede boterham aan konden ver-
dienen. Ze hebben er zeker heel hard
voor moeten werken. Opvallend is dat
de kwekerijen het lang hebben volge-
houden. De meeste zijn in de '30 jaren
begonnen en in de '60/ '70 jaren, toen
de bekende tuincentra op de markt kwa-
men, pas opgehouden te bestaan.

In 1961 schreef namens het bestuur C. Willemsen een
brief, waarin vermeld wordt dat wegens de geringe
deelname van kinderen en financiële moeilijkheden,
alle bestuursleden meenden te moeten bedanken als
bestuurslid. Die brief betekende het einde van een ver-
eniging, die meer dan 50 jaar -met wisselend resultaat-
gepoogd had de liefde voor bloemen en planten bij de
Velpsche schooljeugd te bevorderen.

Met veel plezier hebben wij deze informatie gezocht.
Opmerkingen en nadere informatie zien wij graag te-
gemoet.

Auteur:
Anita Matser,
anita.m@ke-it.nl
of tel. 026-3884814

Kadastrale gegevens:
Theo van der Hoeven,
theovanderhoeven@hotmail.com
of tel. 026-3636125

In het blad 'Rheder Spreng' , rubriek Historisch Tuinen'
van april 1996 stond een artikel over de vereniging:
Floralia Velp 1906-1961 'Om de liefde en kennis voor
bloemen en planten te bevorderen ... ' VOORJAAR IN
RHEDEN EN ROZENDAAL.
De afgebeelde foto is ter beschikking gesteld door de
heer Miggelenbrink. Het is niet bekend waar en wan-
neer deze foto precies gemaakt is.

Bronnen, voor zover niet vermeld:
Kadastrale Archief,
(Oud) Wijkbewoners
Boekje, Velp en Rozendaal in Oude Ansichten

mailto:anita.m@ke-it.nl
mailto:theovanderhoeven@hotmail.com


HISTORISCHE WANDELINGEN 2010

In 2010 gaan we met gidsen van de Oudheidkundige
Kring Rheden-Rozendaal weer op verkenning door de
dorpen van de oostelijke Veluwezoom naar culturele en
historische hoogtepunten.
Vanaf april t/m november op elke eerste zondag van de
maand, weer of geen weer, wordt er gestart om
13.00 uur voor een wandeling van ongeveer 1,5 uur.
Aanmelden: telefonisch of per e-mail bij de gids.
Voor leden van de Oudheidkundige Kring is de deel-
name gratis; aan niet-leden wordt een bijdrage van
€ 2,- euro gevraagd. Zie ook de website www.oudheid-
kundigekring.nl en regionale media.
Let op: de eerste wandeling vindt plaats op maandag
5 april (2e Paasdag)

5 april: VELP
o..l.v. Nelleke den Boer-Pinxter en Ben van Schaik;
thema: het Villapark Overbeek
start op de Overtuin bij de Rabobank
aanmelden: tel. 026-3613944 of
nellekepinxter@chello.nl

2 mei: SPANKEREN
o.l.v.Ton Elzebroek en Stan Dekker;
thema:de geschiedenis van de Marken
start bij Herberg De Luchte, Zutphense straatweg 45
Er kan gekozen worden voor de wandeling in en om
de kerk en de Bockhorst of voor de wandeling rond de
Gelderse Toren.
aanmelden: tel. 0575-561443 of 06-30504967 of
cjbmdekker@hetnet.nl

6 juni: ROZENDAAL
o..l.v. SjefHendrikx;
thema: de wording van het dorp Rozendaal
start op nader te vermelden plaats of raadpleeg
www.oudheidkundigekring.nl
aanmelden: tel. 026-3882887 of
j .a.hendrikx@planet.nl

4 juli: DE STEEG
o.l.v. Hilde Brekelmans en Henk Steinvoort;
thema: rondom Middachten
start op de parkeerplaats bij "Het Wapen van Athlone",
Hoofdstraat 19
aanmelden: tel. 026-4952480 of
hildebrekelmans@upcmail.nl

1 augustus: DIEREN
o.l.v. Albert Lentink, Susan Haag en Tineke Cretier;
thema: verdwenen middenstand en betreffende panden
in Dieren-Zuid
start: bij het veer naar Olburgen
aanmelden: tel. 026-3630225 of
a.lentink@hetnet.nl

5 september: LAAG-SOEREN
o..l.v. Aris Blankenspoor;
thema: landgoederenwandeling
start bij Café Restaurant "De Harmonie",
Harderwijkerweg 35
aanmelden: tel.0313-6193l5 of
a.blankenspoor@hetnet.nl

3 oktober: RHEDEN
o.l.v. Hans en Hermien Rijnbende;
thema: het landgoed Heuven
start bij het bezoekerscentrurn Veluwezoom,
Heuvenseweg 5
aanmelden: tel.026-4954598 of 06-13909139 of
hans.rijnbende@planet.nl

7 november: ELLECOM
o.l.v. Nettie Dekker en Henk Duringhof;
thema: over de dorps kerk en haar vroegere bezittingen
start bij de kerk
aanmelden: tel. 0313-420152 of
elis.duringhof@gmail.com

mailto:nellekepinxter@chello.nl
mailto:cjbmdekker@hetnet.nl
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Bestuursmededelingen

Aan alles komt een eind, dus ook aan mijn werkzaamheden voor het bestuur van de Oudheidkun-
dige Kring.
Na 9 jaar met veel plezier het werk voor een groeiend ledental gedaan te hebben ben ik nu statutair
al een jaartje over tijd. Ik kijk terug op een periode waar we als bestuur ons eigen enthousiasme
over hebben kunnen brengen op al die mensen die de plaatselijke historie een warm hart toedra-
gen.
Een bestuur als het onze kan natuurlijk alleen maar goed functioneren als de onderlinge samenhang
tussen de bestuurleden, werkgroepleden en vrijwilligers een harmonieus geheel is.
Al die jaren hebben we (ik:)veel steun ervaren van al die mensen die belangeloos werk verrichten
voor de Kring. Het beste wat je als bestuurslid of als voorzitter kan overkomen is de ondersteuning
en waardering van de leden.
Nu historie een soort booming business is geworden denk ik dat de trend van groei bij onze Kring
er nog wel even in blijft zitten. Op een inwonertal van bijna 45.000 inwoners voor onze beider
gemeentes is een ledental van 570 van de OHK natuurlijk nog wat aan de lage kant.
Dankzij onze gezamenlijke inspanningen voor het behoud van onze cultuurhistorie, het ondersteu-
nen van nieuwe historische publicaties, wandelingen en natuurlijk een kwalitatief prachtig tijd-
schrift, staat de OHK weer prominent op de kaart.
Ondanks het feit dat ik niet meer in de gemeente woonachtig ben hoop ik nog lang lid te blijven van
de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal.

Walter M.J. de Wit
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